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المقذمة

بالشرقاهتممتفقد.متعددةمراجعالقصيرالكتابلهذا

وسطشبابهمطلعفيكإنساننفسيوجدتمنذ،زمنمنذالأدنى

منالأربعيناتفيالتركتة-واليونانية،الإسرائيلتة-العربيةالنزاعات

الوقت،ذلكفي،يطمسهاكانالتيالنزاعاتتلك،العشرينالقرن

برفقة،لاحقأقبرصإلىوبرجوعي.المحاورقوىبينأوسعصراع

ذاكعندالفاصلبالخط،الزائرينكسائرضدمت،كاسياسانتبول

تبدوالذيالخطذلك،المسيحيينواليونانالمسلمينالأتراكبين

علماءبهيسمحالذيذاكمنأكبردورآلاعبةعندهالديانة

وفيالبلقانفينفسهاهيالحالهذهأنيبدووكان.الاجتماع

طبعآ.،فلسطين/إسرائيل

عنحديثإليئظلبفقد،الموضوعهذافيلكتابتيونتيجة

بدون،لاعتقاده،لندنفياجتماعيتاريخلفريقأوروبافيالإسلام

كما،الطبقتةالخلافاتمنأهمئةأقلالدينيةالخلافاتأن،شك

هذاقادنيوقد!الهوئة!.أو"العرقئة"عنتعبيرآالآخرونيراها

فياثرمنللإسلامكانمافيهوضححتقصيربحثإلىالجهد
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قدخاصبشكلوالإسلامعامبئمكلالدينأنوجدتوقد.أوروبا

التفاعلطبيعةمنشيئآأوضحأنفأردت؟الغبنمنالكثيربهمالحق

هذافيالفاعليننظروجهةبجديةآخذآ،وأوروباالإسلامبين

الوضع.

1002،عامسبتمبر/أيلول11أثرعلىالتوقهذاتحذدوقد

وكان.الآخركالعدو،متصاعدةبصورة،الإسلامإلىنظرعندما

أوروباماضيمنيتجزألاجزءأأيضآكانذلكأنأوضحأنهدفي

إلىيتحدثمحايدنظروجهةمنذلكيكونأنعلىوحاضرها،

مختصق.غيرجمهور

اليسار)جريدةرفيولفتنيوفيالثانيللفصلنصقظهروقد

أند"هستوريفيروجعوقد11002،،7المجلدالجديد(،

-ا،13،21002المجفد،لأنتربولوجيا(وا)التاريخ"أنتروبولوجيا

31المجلد،الأخيرةالجريدةفيالثالثللفصلنصظهروقدا.2

43.ا-2100293(،

وجوسلينبيدلوريتشاردكريغانلجونبالثكرأتقدم!اني

وجافيهروسمينارونيكولهودجزوريتثاردلاستومورايدخليا

وديونيجيوترسنوروكسانالويسوجلبيرروبلاكوأولنكاريباس

أقنواالذينحسيني-ميروزيباهمفريوكارولينلينهانوبيترالبيرا

غرينلنيلأيضآبالجميلمقزوأنا.فصولآقرأواأوالمراجعلي

تحضيرفيلمساعدتهممنسفيلدوسوزانهالزوميلانيبلوموجسيكا

النص.
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كانالذيالث!يوعئةشبحهذاوليسأوروباإ.ينتاب"شبح

الغربسقاهوالذيالإسلامشبحولكنهوإنجلز،ماركسإليهيرجع

كل"إننقولأنيمكنوانجلزماركسفمع".الإسلاميالإرهاب1

هذاعلىللقضاءمقذساتحادفيدخلتقدالقديمةأوروباقوى

الفرنسيونوالأصوليونوغيزوومترنيخوالقيصرالبابا:الث!بح

إلىالآخريننقلبسهولةويمكنالمانيا".فيالراصدةوالشرطة

والهندوالصينوروسياالمتحدةالولاياتإلىبالإضافةجددمعادلين

أقذمماأكتب؟الشبحلمفهومتضخيممنهناكهل،ولكن.وسواها

وحاضرها،أوروباماضيفيالإسلاممكانةفهمفيكمشاركةهنا

فيالتوأمينالبرجينعلىالعدوانفيهتئمالذيالوقتحوالي

قبلالغربفيمناهضةلاقواقدوالمسلمونالإسلاموكان.نيويورك

كلالوضعسؤأتقدالمأساةتلكولكن،طويلبوتتذلك

باستعمالهفاحثأ،بوشجورج،الأميركيالرئيسوكانالتسويء.

إياهامحددآ(،ةالإرهابمقاومةعنتحدثعندما)الصليبيةأكلمة

الحضارةحرب،الحالهذهفياو،الهلالعلىالصليببحرب

مقدسةحربآتصبحوهكذا.الإسلامعلىاليهودئة-المسيحثة
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الإحساسإلىرجوعأ،الأقلعلى،الاستعارةسبيلعلى)الجهاد(،

الإرهاب،فالإرهاب)1(.الحديثالعصروبدايةالوسطىالقرونفي

حسابعلىولوالأمركقفمهماعليهالقضاءيجبشيءالإسلامي

الأممومبادىءالحربقواعدخارج،الضرورةعند،ئشنحرب

وفي.لأميركاتهديدآيشكلالإرهابلكونوقائتة()بضرباتالمتحدة

منالكثيرالأميركيةالمتحدةالولاياتفيئرىكان2002سنةمطلع

منلكثيرالخلفيةالنوافذومن.الصدورتكسووالسماتالأعلام

الله"فليباركالكلماتهذهمعاللافتاتتظهركانتالسيارات

."ميركاأ

واقفآ،الأولىالمستعمرةأياممنذ،إليهينظركاناللهأنإذ

ليصبحالهنودقهرفيإياهممساعدآ،الأميركيينجانبإلىبثبات

المؤمنينغيرتنصيرفكرةتوقفتوقد.مسيحيينمتمدنينهؤلاء

بل-ارتدادمظهرأيمنهميبذلمالمسلمينأنهوواقعمنانطلاقآ

ليدعماللهإلىيتضزعبوشيزاللاذلكورغم.العكسعلى

الصورةإلىمشدودفالدين.الخارجيةشاستهافيالمتحدةالولايات

.باستمرار

دياناتبين،وحدهالإسلامأنوهيسائدةفكرةالخارجوفي

)الجهاد(.المقدسةالحربفكرةفييستمر،الأساسيتةالعالم

عصرتلتالتيالمتصاعدةالعلمنةموجةبعد،أنهوصحيح

الشمالية)فريقيافيعرالابعالقرنفيالمقدصةالحربمبدالاستحمال)1(

9991.مطرراجعالهنود،ضداميركاوفيالمسلمينضد
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ذلكومع.أوروبامعظمفيالدينفيالتساهلزادقد،الانبعاث

ضارية.والبروتستانتيينالكاثوليكبينوالصراعاتالحروبكانت

معظمولكن.الفكريالتنؤرعهدأثرعلىالوضعتغيروقد

مسيحيئكانالانتشارالواسعالاستعماريالامتدادوراءالعقائد

منزاويةكلإلىتتسزبالإرسالياتمنجحافلرافقهوقد،الطابع

نفسهاهيتكنلموجيوشها،الاستعمارقوىوبمساعدة.العالم

وفي.عنهابالنيابةأجريتقدالمعركةلأن،القوةإلىبحاجة

فيالدنيويةوالزعامةالدينيةالزعامةتجتمع،ثانيةجهةمن،الإسلام

دينية.الحروبكلهكذافتكونواحد،شخص

منعشرالحاديفيقاسيةنكبةالمتحدةالولاياتعانتوقد

لاالتيالمتوقعةغيرالمفاجئةالنكبةتلك1002،عام/سبتمبرأيلول

ولكن.المواجهةخطعنبعيدةنفسهاترىكانتبلادفيلهاسابقة

هوالوحيدهدفةعدوبوجوديوحيكانالإرهابتعبيراستعمال

مسألةعنالإنتباهالاشعمالهذاأشاحوقد.بئنةغيرلغاياتالعنف

إذاماومسألة،الأعمالهذهوراءدينيسياسياجتماعيهدفوجود

لمتابعةتخييريةوسائلممتلكينأنفسهميحسبونالمجرمونكان

هذهإلىينظرالعالمباقيأنهيقضئةعنالانتباهصرتوقد.ذلك

إذالأنها،بحذرواقتصاديآعسكريآالتفوقتملكالتيالمتفردةالقوة

علىفرضآتفرضهاأوإرادتهاعلىستصربآخر،أوبشكلحكمت

فتركيز.والمعارضةالمقاومةيشجعالتفؤقوهذا.العالمأنحاءسائر

والدعم،العربتةالبلدانفيخاصوبنوعالأدنىالشرقفيالفرق
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بؤرتكؤنهذهكل،النفطعلىوالتهافت،إسرائيلتابعتهاتلقاهالذي

يكونأنيمكن،فغالةبأشكاليظهرلموإنوالإستياء،الإستياء.

الغربأعمالضد"الجهاد"مبادىءيستعملعنفإلىمؤذيآ،كذلك

بالحرتةعنهامعثرآالمقدسةالأهدافتكنوإنوالخفيةالظاهرة

كانهـان.والأخؤةبالمساواةونادرآالحرةوالسوقوالديموقراطية

على"الحربأنيعنيفهوالشيء،بعضصحيحآالتحليلهذا

أيضآتنبعثسوفالمقاومةولكنمحلتةانتصاراتتحرزقدالإرهاب

باليفيمدفرانفجارتلاهأفغانستانفيانكسارفهناك.وايضآ

واشنطن.فيرتما،،قناصووجودموسكو،فيجماعيوخطف

لممشكلة،مشكلةهنالكدامتماالسامةالرؤوسمتعددةستنبعث

الكفاحمنبدلآسياسيآاتجماعيأوحلآوافيآتحليلآنادرآ،إلأ،تلق

وأوروباالمسلمةغيرالقوىمنالصرخاتتصاعدأو،المسفح

تتمثىالدولفكل.المتحدةوالولاياتوالصينوالهندوروسيا

.المستاءةالأقلثاتعلىالسيطرة

علاقةلا/سبتمبرأيلول11عدوانأناميركافياعتقدواوقد

قدلادنبنلأنفاضحخطأوهذا.إسرائيلتجاهسياستهافيله

لاالغربتةالقوىعلىأخرىعدواناعمالوهناك.ذلكأوضح

نفسها.التبريراتأعطتقديبدوماعلى،بالقاعدةلهاعلاقة

وما.عليههوماعلىالوضعدامماسيستمرالنوعهذامنفالإرهاب

إلىبالنسبةالمسلمينمنالكثيرشوقحيالموقفهمنالغربيغيرلم

.الهجماتستستمر،الأدنىالشرقإلىالتسلل
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فيالبلداناحتلالأقا.أبدآتنتهيلنالإرهابعلىفالحرب

ولاالتوتراتحذةفييزيدفهوالعراقفيالحالهيكماالمنطقة

مضقلة؟واليابانألمانياحربنتائجبينفالمقارنة.يلغيهاأنيستطيع

فيجب.وسائلهكانتمهما،الفاشيةأشكالمنشكلآليسوالإسلام

البعضعلىكانكما،النوعهذامنحركةمعاتفاقبنودإيجاد

أميركا.جنوبوفيأفريقياجنوبيفيالسودمعاتفاقبنودإيجاد

امتداد"على:مؤخرآالإيرانئةالثورةعلىالمعققينأحدكتب

مستويعلىالدينيدفنأنالحديثالعالمأرادالعشرينالقرن

فقد،السنينمنعشراتومنذ،اليومأقا.الخاضةالشخصيةالحياة

التيالأمكنةتهذدالتيالمتباهيةالدياناتإلىارتدادهناككان

)خسروخافارمعهداصراعفيوتدخلالمجتمععنوتنقطع،تحتلها

مدلولذاتلكونهاوابتعداتسعوقعالثورةلهذهوكان7(.2002:

فيسيماولاالعولمةلمحاربةكجهدبلوحدهللإسلامليسعام

النفط،شركاتباتحاد،رأيهمفي،المتمثلالأميركيشكلها

!النفط-كانوهنا.الأميركئةوالمصالح(الشاه)مثلوالحكام

قدالثورةتكونأنالمصادفةبابمنوليس؟المفتاحهو"والإسلام

زعيميكونأنأو،إيرانمثلبالنفطغنيبلدمنانطلاقآاندلعت

معالغربيالعالمأنهيوالغرابة.نفطياقتصادابنالقاعدة

وهو،الأوسطالشرقزيوتإلىبحاجةللطاقةالواسعاستهلاكه

الظروفويخلقأغنياء،زعماءها()أوالبلدانتلكيجعلطلب

قدبدونهاالتيالإمداداتعلىللمحافظةسياسيلتدخلالمناسبة

اقتصاديآ،يؤقنونفهم،أخرىوبكلمات.الاقتصادتةسيطرتهمتنهار

11
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وعربيةإسلاميةلمقاومةاللازمةالخلفيةسواء،حدعلىوسياسيآ

نأهيالبلدانتلكأنظمةمنالشكاوىهـاحدىو"للإرهاب".

الفقراءالأعضاءعلىالثروةيوزعواأنيحاولونماقلالحاكمين

بالاستهلاكئة،والتعققالثروةفيفالتفاوت.القرآنتعاليممعتمشيآ

دولةدعمذلكوفوق،المقذسةالأراضيعلىالأميركيةوالسيطرة

تشكلالأمورهذهكل،إسرائيلهيالأدنىالشرقفيغازية

أوروبا.مدنفيارتداداتهالهانزاعموضوعات

)الفغالةالمؤثراتهذهبشجاعةمقاومتينوالقاعدةإيرانوئرى

المتحدةالولاياتتعتبرهموفيما(.النفطيةالدولاراتإلىالوصولفي

المتحدةالولاياتهميعتبرون"،الشيطان"محورمنكجزء

".الشيطان"كامبراطورئة

بهاأذىقدإرهابيةبالهاالخفيفالإسلاميةالجماعاتووضف

فيكفاحآذلككانسواء،الاجتماعيالسياسيبرنامجهاإهمالإلى

السلطاتلطردمحاولةأووكشمير،فلسطينفيالاستقلالسبيل

خرميقبرونهاالتيبالنفطالغنيةالعربيةالجزيرةشبهخارجالغربية

دونيةعسكرتةبظروفبهائضطلعكانالصراعاتوهذه.الإسلام

لا،الطائراتوأحدثمثلأالنووتةالأسلحةإسرائيلتمتلك)فيما

التستحفيالدونيةوهذهذلك()1(.منشيئآالإسلامتةالقوىتمتلك

الحربفيالعربيةالثورةسياقوفي.بالظلمعميقشعوريرافقها

لورنص..اتسواهمعشجعهمالذينالعربكانالأولىالعالمتة

2002(.يونيو/حزيران11)الغارديانحماسفيحديثكعضو)1(
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تحتحجبواأنلهمسبقحيثوطنيتهمإلىبشوقينظرون

استقلالأنعلىالدليلبإيرادالعربأكدوقد.التركيةالإمبراطورية

تموز/منالمراسلاتتبادلفيالمج!دةالوعودضمنكانفلسطين

،ماكماهونهنريالسيربين1591أكتوبرالأؤل/تشرينإلىيوليو

عاموفي.مكةأمير،عليبنوالحسين،الساميمصرمندوب

"الوطنفلسطينأعلنتروتشيلد،للوردبلفورلوعدونتيجة،1791

بحقوقالإجحافبعدمتقضيشرطيةفقرةمع"اليهوديللشعبالقومي

000.506حوالي1491عاميؤلفونكانواالذينالآخرينالسكان

الأممعصبةميثاقمن22الماذةاعترفتوقد.يهودي000.85مقابل

المؤقت""بالاستقلال9191عاميونيو/حزيرانفيالمعقود

إلىوبالنسبة.الانتدابقوىبمساعدةالسابقةالعثمانيةللمقاطعات

علىوسورياولبنانبفلسطينوفرنسابريطانيااهتقت،المنتصرةالقوى

تترصدالكيالأممعصبةبإشراتبالتقاسمانتدابهماتحتتكونأن

السويس.قناةمراقبةشيءكلوقبلالأدنىالثرقفيمصالحهما

التياليهوديةالهجرةمنبشيءعندئل!بريطانيافسمحت

القرنمنالثلاثيناتفيالنازتةالخدمةأثناءبعد،فيما،تعاظمت

تقبللم،ذلكمع.الأربعيناتفيالجماعيةالإبادةوأثناءالعشرين

عامالسوريالمؤتمرورفض،إطلاقآالوضعبهذاالشعباكثرتة

سورياعلىملكآفيصلوانتخبحاسمنحوعلىبلفوروعد0291

العامفي،توقفتالمبادرةهذهولكن.فلسطينتشملالتيالمتحدة

الأقاليمالمنتصرونالخلفاءتقاسمعندماريموسانمؤتمرفي،نفسه

وفي.للفرنسيينسورياتسليمعلىفيصلمرغمينانتداببشبهالعثمانتة

13
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أملخيبةإلىالفلسطينيونبهاقامالتيالشغبأعمالزذتنفسهالعام

الاس!تقلال.تحقيقفيفشلهمبعدالعرب

جديدةكصورةالأدنىالشرقإلىإسرائيلتسربإلىوئظر

ولم.الأوروبيةاليهوديةالمجموعةلمصلحةذلكتتموقد،للصليبية

بريطانيا،سيماولا،المسيحيةالقوىتتسلململوبالإمكانذلكيكن

الحرببعدالانتدابتحتأصبحتالتيالمنطقةفيالأمورزمام

تحقيقمناليهود1791عامبلفوروعدمكنوقد.الأولىالعالمتة

وأ"القادمالعامالقدسفي"اللقاء:المنفىفيالأمدالطويلحلمهم

أبيب.تلفي"الأقلعلى9

وشراءاليهودتةالهجرة،البريطانيالانتدابتحت،تتابعتوقد

بينماالنزاعاتفعلتوقد.الخارجمنقويماذيبدعمالأراضي

إدخالالبريطانيةالسلطاتحاولت3591عاموفي.فعلهاالطوائف

مقعدأعشرأربعةللعربفيهايكونالديموقراطيةالمؤسساتبعض

مناسبأكونهرغمالاقتراحهذارفضوااليهودولكن،ثمانيةولليهود

ثمومنالهجرةالأكثرئةحكميمنعأنخافوالأنهم؟لهمجدآ

المستقبل.فيسيطرتهم

بلادمنخوفهمإلىمردهاشاملةثورةشتتالتاليالعاموفي

التمزد،هذاأسبابفيالبحثونتيجةلليهود.قوميآوطنآتصبح

دولةإقامةمقترحة،الأممعصبةارتأتهحلوهو،التقسيماقتيرخ

يريدوكلاهمارفضا،الطرفينكلاولكن.سنواتعشرخلالعربتة

شيء.لاأوشيءكللنفسه

مجموعمنبالمئة03يشكلوناليهودكان91ر9سنةوحتى
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الثانيةالعالميةالحربنهايةوفي.العربلاستياءكافيوهو،السكان

محقيذاتيحكمإقامةالمتحدةوالولاياتالمتحدةالمملكةاقترحت

معالتقسيمالحديثةالمتحدةالأممشجعتحينفي،الطرفينلكلا

نفسه.الوقتفيالقدستدويل

ذإ؟فلسطينيةدولةإقامةفكرةفيجديدمنهنالكيكنولم

سئبتقدفالمحادثات.سنةثمانينيقاربمامنذالأمرهذائحث

خارجيدعم،البدايةمنذ،للإسرائيليينكانإذ،إحباطأللفلسطينيين

أولآ،الإرهاببنوعللعنفمنظمينوكانوا؟العسكرتةبالمؤوناتتمثل

كدخلاء،ذلكفوق،إليهمئنظروكان.لاحقآإسرائيلدولةبإقامةثم

معالبريطانيوالانتدابالفرنسيالانتدابكانكماالأدنىالشرقفي

القدمكرةيلعبونالإسرائيليونوكان.النفطعنالبحثفيأبعدتوغل

في.أميركتةوتبعتةأوروبيةبمنافسةمجتمعينآسيا(معالاأوروبامع

المشؤشة.والفئةالآخر،العدؤهوالإسلامكانحين

الغربرأىفقد.سابقةمواقفعلىترتكزهذهالإسلامورؤية

موجهأمستهجنآعنفآالجهادكانحينفي،كاملةشرعيةالصليبيينفي

كلوكانت.مقدسةحربآكلتاهماكانتفقد.مؤمنينغيرلأنناضدنا

هذاويستمر،الصحيحالإيمانإلىتفتقر،كافرةالأخرىتعتبرفئة

الإرهابي.هوئةعنالسؤالحولالمناقشاتفياليومحتىالوضع

بالمدفعيةالجويالقصفمنإرهابآأكثرهوماهناكهل،ولكن

؟وأطفالنساءمنفيهمبماالمدنيينآلافيقتل

اجتماعية،-ثقافئةخلفيةذاالإسلاميعتبر،ذلكإلىوبالإضافة

منهااستثناهوتد،نفسهاالجذوروالمسيحتةاليهودثةمعلهكانلىان
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وقد.المسيحتة-اليهودثةالحضارةبفرادةيتغثىالانتشارواسعمفهوم

بعدأوروبامعتناقضعلىالاقتصادتةبخلفيتهاالإسلاميةالبلدانتكون

بعدحتىأو،الصناعتةبالثورةالمتمثلةالإنتاجرسائلفيالتغيرات

المطبوعةالصحافةدخولأثرعلىالمواصلاتوسائلفيالتغيرات

مندروسآتلقت،سابقةمرحلةفي،أوروباولكن.الغربإلى

التماثيللتحطيموكان.الفنونومظاهروالتكنولوجياالعلمفيالإسلام

المقدسةالكتبفيجذور،الصوريالغربأدانهالذيالمسلمينعند

الرابعالفصل.الأدنىالثرقدياناتلدى

الدوائرمنالعطفيلقىأنئحتمللاالكتابهذاتوخة

في،كافحواالذينهؤلاءكل،العظمىالسلطاتفيالحاكمة

المتحدةكالولايات،إسلاميةمجموعاتضد،الأخيرةالسنوات

على)اليهودتة(الدولةلتأسيسقدمتهالذيالطاغيالدعمبسبب

بسببوالصينوكروسيا،مسلمةسنة0015طوالكانتأراضيى

وفيالجنوبيةروسيافيالعصورعبرللإسلامكانالذيالتأثير

ونزاعاتخفتةتوتراتعذةوتدوالذيالصينغربي-شمالي

فعلآمختلفدينالإسلامأنهيهناالمطروحةوفكرتي.مكشوفة

اليهودية-التقاليدعنمستبعدوهو،ولكته،الذاتئةباهتماماته

مشكلةكانتهناومن.الواقعفيجوهرهاصميممن،المشحثة

الدينيةالعقائدمنكليدعيهاالتيالمدينةهذه،الدائمةالقدس

عنالنظربقطع،ولكنالحاضر.فيأوالماضيفيسواء،الئلاث

(،المتحدةالمملكة)فيباكستانمنأوروباإلىالحديثينالمهاجرين

الذينألمانيا()فيتركتاومنفرنسا(،)فيالشمالئةأفريقياومن
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فيمهمدورللإسلامكان،العاملةاليدمنمهمآجزءأيشكلون

الدينيوجودهبفضلوذلك،الثامنالقرنمنذنفسهاأوروبا

حقولفيالمشاركةمنقذمهماوبفضلوالعسكريوالسياسي

والكيمياءوالرياضياتالمعارفوسعةالعمارةوفنالتكنولوجيا

الرحلاتوأدبالسياسيةوالعلوموالفلسفةالمياهواستخداموالزراعة

عافة.بصورةوالأدب

كانتمهما،أنهم،الأوروبيينأذكرأنشئتالسياقهذاوفي

.مغايرةخلفيةإلىفقطينظرواأنيجوزلا،الإسلاممعالمشاكل

إسبانياإلىوصولهمنذأوروبافيشأنذادورآلعبقدفالإسلام

الشرقتة،أوروبافيتقدمهذلكتبعوقد،الثامنالقرنفيوالمتوسط

بقليل.ذلكبعدأوروبا()سهولالواسعةالشرقسهولفيوتحركه

دقيقة.بصورةالمسلمينمنالملايينالغربئةالدولكلاليوموتضم

هذهماضيمنشيئآنفهمأنعلينا،الكامنالنزاعحذةمنوللحذ

إلىبحاجةنحن.السياسيالدينيبرنامجهاومنوحاضرهاالديانة

،عامبشكلالأخرىوالدياناتالإسلامبحقالإجحافعنالك!

فيانتشرتعقيدةأماموالملابساتالأهداتتقييملنايتستىكي

أهلمنكشعوبمعتنقيهاومعاملة،ناجحآعظيمآانتشارآالعالم

نفسها.أوروباأهلومنالكتاب

كوديجاك

يوحنا،القذيسكلئة

كمبريدج
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!5!!!!!!5!!!!!!!!

لوألؤالفصل

سابقةمقابلات

إلىيعودأوروبافيالإسلامموضوعفيالأساسيئاهتماميإن

المتوسطحوضفيالإسلامخصمافيالأمدطويلةاشقصاءات

عشتحيثأفريقياغربيفيتأثيرمنلهكانوماأفريقيا،وشمالي

منبعددبعنايتي،خاصبنوعجذور،وله.سنواتلعذةوعملت

فيجدتةشجاراتفيالدينيالانتماءوبدورأوروبافيالنزاعات

المناقشينبعضوطأتهمنخقفقددوروهوالمعاصر،العالم

من،الأحيانأكثرفي،جاؤواقدالمحقلونوهؤلاء.الحديثين

وأنهجهانهجواالآخرينأنوافترضتالدينأهملتفكرتةحلقات

يبلمنصحيحآكانذلكأنوشعرت.ذلكيفعلواأنعليهم

هـايريكجلنرارنستأمثالمنالوطنيةتفخصوامهقينمفكرين

،الانتباهمنالقليلإلآيعيروهلمأوالدينأهملواوقد،هوبسباوم

وهي،الهويةأوالعرقيةهيشاملةواسعةتعابيرتحتوعالجوه

المرجعتةإلىتفتقرإنهامجادلاتيفيعنهاقلتالتيالتعابير

غيرباليهود،خاصبنوع،الدينإهمالارتبطوقد.التجريبية

الاجتماععلماءمنوبكثير،الممارسينغيروبالمشحيينالملتزمين
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ينصالذيوهو1791عامالسوفياتيالدستورعلىوافقواالذين

الكاملوالتطؤر،تحفظاتأوديني-وطنيإجحافكل"إلغاءعلى

سواءمشابهةأهدافوهناكالعرقتة".والمجموعاتالوطنتةللأقليات

الثورةأعلنتهاقد،الدينمنالتحررفيأوالدينثةالحريةفي

الفرنسيةوالثورة17لا7عامالأميركيةوالثورة9164،عامالبريطانية

عاملأالدينيبقىذلكومعالنبوليوني(.خلفها)مع9178عام

فيفقؤته.عنهابالتعبيربلالوطنيةالصراعاتبدعمفقطليسأساسيآ

الاتحادفيالأرثوذوكسيةالكنيسةفييبدووهذا.بارزةالمقاومة

فيالإسلامتةالمقاومةفيكذلكويظهرالأخير،وانبعاثهاالسوفياتي

الانقساماتوفي،الثثانفيالجاريةالصراعاتوفي،أفغانستان

الهندوفي،الشمالثةإيرلندافيالرهيب"العرقي"الظهيروالتاريخية

الانتماءاستمراريظهر،الحالاتهذهكلوفي،وإسرائيلوباكستان

إعطاءفيأدنىدرجةعلىالدينيالاعتقادكانوربماجليآ،الديني

المعاصرةفلسطيننفهمأنيمكنفلا.النزاعاتهذهلمثلالشكل

"الإرهاب1عنوانتحتبوضعه911/فينيويوركفيجرىطولا

يطبعفالإسلام.العميقالدينيالبعدبالحسبانالأخذدون"العرقتة"و

العربيةالجزيرةفيتأسسأنمنذ،الخاصبطابعهحياتنامظاهركل

السابع.القرنمطلعفي

بالحاضرلنبدأولكن،الماضيذلكفيشيئآأقولأنأريد

هناكهذهأيامناففي.بالتفصيلإليهساعودموضوعفهناكأولآ،

فينفسهوالعدد(،أساسيبشكلتركيا)منألمانيافيمسلممليونا

في،تقريبآ،ملايينوستة(،الهنديةالقارةشبهمن)وغالبيتهمبريطانيا
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في،تقريبأ،مليونآعشروخمسةأفريقيا(،شماليمن)معظمهمفرنسا

الأعدادوهذه؟الشرقنحوالامتدادقبلوذلك،الأوروبيالاتحاد

ملابساتلهاالراسخةالأقلياتوهذه.الأحوالجميعفيدقيقةغير

منتكونتالمجموعاتهذهأنستماولا،مهضةوسياسيةاجتماعية

الثقافةبسبلبل،فحسببالدينليس،سواهمعنيخلفونمهاجرين

رذةيسمونهولماالغريبلكرهالقبوليوفرونهناومن،والعيش

ويوقرون.الدينيالإجحاففيكبيرضلعلهاالتيالعرقتةالفعل

ولن.العامالمفهومعنانحرافنقاطيكؤنونكما،الثقافيالتنوع

العمليةمجرىفيقامتهاتؤثرفقدالأعداد.هذهفيالمنعيؤثر

تسمحولا،مجهزينوغيرمثشتون،الواقعفي،ولكنهم،السياستة

المستقل.بالتمثيلديموقراطيتنا

إلآالمسلمونهؤلاءيستطيعلا،الثرفيالصهيونيللوبيوخلافآ

أمكنةفيأوالأدنىالشرقفيالوطنيةالسياسةفيللتأثيرالقليلفعل

المسلمونتظاهربريطانياففي.صدمةبإحداثبدأواولكنهم.أخرى

تدخلألاالوطنيةبالقضايااهتمامآاعتبرعملوهوكشمير،لقضية

اليهودمظاهراتعلىاحتجاجأييقمالمالبريطانئةالسياسةبشؤون

.(لإسرائيلتأييدآ

المسلمونيبدوالسياسئةالعمليةمجرىفيالتأثيرمجالففي

،والقاعدةلطالبانالجددالجنوديوفرونالعجزلهذاونتيجة.عاجزين

السوفياتي،الاتحاداحتلالضدالأفغانيالوطنيللكفاح،ذلكوقبل

الوطنيالنضالمنمتجانسةبصورة!التطزف"و""الإرهابانبثقحيث

للتحرر.
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إلىللتسزبتثاراتثلاثةتبرزوأوروباالإسلامتاريخوفي

القرنفيالإسلامبدايةمنذالقارةتلكفيأثرتالتيوهيالمناطق

فيالثلاثةالدينجداولمنجدولآبدورهالإسلاموكان.السابع

العهدوفي.المشتركالعصرفيأوروبافيأثرتالتيالأدنىالشرق

الامبراطورتةعرضفي)والقرطاجيين(اليهودثتتحدثالروماني

وكانت.ذلكمنأبعدوإلىوفرنماوإسبانياإيطالياوفي،وطولها

313،عامقسطنطيناهتداءوبعدتقريبآ،نفسهالعهدفي،المسيحئة

حدثالذيالإسلاميالامتدادوكان.الرومانيةالحصونمنتخرج

هيإليهاأرجعالتيالثلاثةالإسلاموتيارات.قرونثلاثةبعد

والأوروبيون(العثمانيون)الأتراكوالبلقان()العربالمغاربة

ثمالثامنالقرنفهيالخشنةتواريخهمأقا)المغول(،الشماليون

بعد)كمسلميننفسهكرالرابعالقرنثمعشرالرابعالقرن

علىبصماتهاالحركاتهذهمنحركةكلتركتوقدالاهتداء(.

ورفاهيته،الإسلاماطلاعبسعةاعتراتوكان.الغربتةأوروباتفكير

العسكرتة.وإنجازاته

عنبعيدآالشعبنفوسفيتهديدآالأخيرةهذهوأحدثت

.اللغويبالاشعمالمتمثلآيزاللاالمجابهةخطوط

الشرقمنالمنطلقينالأوائلالفاتحينحملاتتركتوقد

الهنسخلالمنسيماولا،الأوروبيةالاجتياحتعابيرعلىبصماتها

وذلكالإنكليزيةعلىسماتهاالمغولحركةتركتوهكذا،والفندال

فقدالتركيالاجتياحأقا؟الشرسالولدعلىيطلقونهاالتيتتاربصفة

22

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المغاربةأوحىحينفي،نفسهللولدالصغير""التركيصفةترك

علىأثرأوالمغاربةالأتراكتركذلكوفوقالارع"."عربيبالتعبير

)1(.إنجازاتهمفيالسودوالأشخاصالأتراكتج!دالتيالقريةأعياد

فيالاستعمالدخلت،لافيبريموحسب،مسلمينكلمةلران

استسلموا.الذينللنزلاءالنازيةمختمات

اهتموقد.الطويلالكثيفالتسللالغربفيأهملماوكثيرآ

وكانت.أوروباتعنيالظاهرةهذهكانتمابمقداربذلكالمؤرخون

سلفيةذاتقازةرأوهاكماخفقهممنهيعاليةدرجةإلىالقارةهذه

يأالذاتثةديانتهمإلىلاحقآ،،وترجعوالروماناليونانإلىتعود

الرئيسيالمركزأوروباتعتبر،ثنائيجغرافيوككيان.المسيحثة

فيمميزينكموضوعينئدزساناللذين،والجغرافياللتاريخ

وأالإنكليزيةالمنؤعاتمعيتعاملونلاعندماوذلك،المدارس

وأقديمةواحدةككلالقازةفهذه.الصرفةالألمانئةاوالفرنستة

فينرىكما،المقصورةوجغرافيتهاالحصريتاريخهاتتطفبجديدة

خذدتقدف!متالتيفالدولأفريقيا،فيالأخيرةالأحداث

أوروبا.فيالأمركانوكذلك.الطريقةبهذهوشزعت

وقد،مغففةتكونأنإلىأوروباتتجه،القديمةالعصورومنذ

والحضاراتالاستبداداتذاتالقارةتلكلآسيا،كنقيضإليهائظر

،تكونأنعلىولاالرأسمالئةتحقيقعلىالقدرةوعدمالهيدروليكية

الذينأولئكالاختراعفيللأوروبيينمساوية،بعضهمرأيفي

9691.غارسياراجع)1(

23http://www.al-maktabeh.com



المقاولاتويمتلكونوالبروتستانتيةالمسيحيةبأخلاقيتحلون

أذىوالحداثةوالمسيحيةأوروبابهويةالتعريفهذاكل.والرأسمالية

قالفقد.أوروبافيالإسلامدورإهمالإلىأوضمنيرفضإلى

سطحيةالإسلاميةالتأثيراترأىإنهمثلآالإسبانالمؤزخينأحد

)غيشار.والبرتغاليينللإشانيينالخاضةلما"الطبيعةتتناوللملأتها

4991:.)967

بينالحدودمنتيقنآأقلالشمرقكان،أخرىجهةومن

علىللدلالةالفرنجةكلمةيستعملالمتوسطشرقوكان.القازات

القرنأواسطفيإلآالاستعمالأوروباعبارةتدخلولم؟الأوروبيين

السيطرةتحتالأوروبيينفرنجةكلمةتشملولم.عشرالتاسع

ففكرة.سياسيةبلجغرافئةآخر،بتعبير،القضيةتكنفلم:العثمانية

والولاياتروسيابالتأكيد،تضمكانتشمولآالأكثرالعافةالغرب

.2(.2002)هيبرغرلمتحدةا

آسياعنويفصلها؟جغرافيأكيانآ،الواقعفي،أوروباوليست

وشماليالماء.منصغيرةبمسافةتتمثلالبوسفورهيواحدةنقطة

كامل.بزيماوهيالروشةالسهولامتدادعلىاستمراريةذلك

فلم.الاجتماعيوالتنظيمالثقافةحيثمنصحيحآيكونأنأقترح

ضرف.حذعلىمسيحيةولامنعزلة،الواقعفي،يومآأوروباتكن

ثلاثتخترقهاالقازةنرىأنعلينا،مسيحئةأوروبامنوبدلآ

الأدنى،الشرقمنانطلقت(المكتوبةالديانات)هيعالمئةديانات

بتتابع،وهي؟مقذسنصأومشركةميثولوجيا،بالفعل،لهاوكان
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الدياناتهذهسادتوقد.والإسلاموالمسيحئةاليهوديةوصولها

سلبئةبطريقةحذدناهاوممارساتأخلاقيةمعتقداتإلىاستنادآ

حتىوالدولةالنخبةمستوىعلىصبرتولكنها،كوثنيةمستهجنة

وقدبعد.فيما،شعبيمستوىوعلى،لتوانيافيعشرالخامسالقرن

أوروبا.معظمفيالوسطىالعصورامتدادعلىذلكبعضهماذعى

كمغتصبوصولهئرىأنيجوزلا،الإسلامإلىوبالعودة

وأسواطالأوثانمحظمةالأخيرةهذهتعتبرماأكثرالمسيحيةلأوروبا

يجوز،لاولكن،وجودهمتثبتألقابلهمكانوكلهماليهود.

جزءهوبل،فقطالآخرنفسهأحديعتبرأن،الهدفهذاإلىبالسير

ميراثنا.منوجزءأوروبامن

المسيجةأوروباإلىبالنسبة،الإسلامكان،الأحوالكلوفي

يأالآخر،الآخرأنوصحيح.الثامنالقرنمنذالمهيبالآخر

كتجارمشتتينيعيشونكانواهؤلاءلأن،طبيعيآأقربكاناليهود،

وكلاجئين.

علىسياسيآيكنلمولكنهتجاريأأخلاقيأتهديدآكؤنواولذلك

يقللامنافسأبل،وحسبالآخريكنفلمالإسلامأفا،الإطلاق

إسبانيابغزوالمسلمونبدأفقد.الميادينجميعفيالغربعنقوة

نفسها.بالقوةوكانوا.البيرينهوتخظوا

فيالعظيمالحمراءقصرشتدواإذالعمارةوفنبالثقافةوعرفوا

ترابعلىالأبنيةمنوالكثيرقرطبا،فيالرائعوالجامع،غرناطة

التقليدفيوالتطويرالإنماءمنالكثيرمعهموحملوا.أوروبا
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أعمالترجمةسيماولا،أهملهقدالغربكانالذيالكلاسيكي

القرونعلومفيتقدممنأنفسهمالمسلمونبهقاموماأرسطو،

الحضاماتأبطلت،المسيحثةحكموتحت.الصخةوعلم،الوسطى

مرتبطة،الحضاماتكانتفقد؟المياهتوفيرفيوأساليبهم،الرومانية

والوضوءاتاليهود،عندالطقسيبالاستحمامالأمر،بادىءفي

المسيحية.الديانةينافيماوهذا.المسلمينعنداليومية

من،الدائمةالشعوببحركةممثلآالدفقموجاتبعضوكان

كذلككانوقد،حصريةغيرولكنهاواسعةبصورة،الغربإلىالشرق

أيضآ.منهاالتاريخئةإلىالقديمةالعصورمنذ

والسلت،،أوروبيين-الهندوبهجرةالحركاتهذهوتميزت

والهونيينوالهنغاريينكالفنلنديينالطائية-بالأوراليةالناطقةوالشعوب

هم.وسوا

إلىالأدنىالشرفمن،نفسهالاتجاهفيالثقافةوتحركت

حيثمفتوحةالحدودوكانت،المعاكسالاتجاهفيثمأؤلأ،،اوروبا

تحركتفقد.وتبادلوهاالثقافةتقاسمواوهكذا،جسديانتقاليكنلم

علىروستاوتمددت.الفتوحاتفعلتكماالاتجاهينكلافيالثقافة

الأوروبيةالثقافةوانتشرتالهادىء؟إلىالأسودالبحرمنتمتذأراضيى

الإتجاهكانولكن.نفسهالاتجاهفيالإمبرياليوالأسلوبالمستحدثة

.الغربإلىالشرقمنسابقآ

الدينحقلفيوضوحهماحقلفيواضحآهذايكنولم

اليهودئةاي،الثلاثالمكتوبةالأدنىالشرقعقائداندفعتحيث

علىسواءحذعلى(الشرق)ونحوالغربنحروالإسلاموالمسيحئة
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والمسيحتة،كاليهودتة،الإسلامليسوهكذا.المتوسطجانبيامتداد

التأثيرلهوكانأوروباداخلتركزولكنه،المنطقةفيغريبآدينأ

ضدما،حذإلىفهو،.عامبنوعثقافتهاوفيسياستهافيالعظيم

أوروباحددتهاالتيالإسلاميةوالعناصر(قبلهممن)والفينيقييناليهود

نأعلينا،الإسلامبدورفكرناإذاوهكذا،.كمسيحيةنفسهاالغربية

فيودورهوللغربللشمرقالقاريةعبرالمكؤناتخلفثةضدنراه

إلى،المنطقتينكلتافيعملواالذينالهونيينمن،ذلكتحديد

الأتراكإلى،نفسهالوقتفيوالغربالصينهاجمواالذينالمغول

الطويلة:العسكرثةقصائدهإحدىفيتونغماوتسيفيهمقالالذين

الأمامإلىتثببنادقناغابة

القديمالطائرالقائدذلكمثل

خارجالتركيةالقبائلرجالليطردالسماءمنمنبثقآطارالذي

فغوليا)1(.

اذدائمأكانالعالمةالدياناتهذهمنهانطلقتالذيفالشرق

قدالرومانبعدهمومنفاليونان.الأوروبيينإلىبالنسبةسياسيشأن

ولكن،.والفرسالمصريونفعلكما،هناكامبراطورياتأقاموا

للدينمنبعآ،فلسطينسيماولا،الرقأصبح،المسيحتةبوصول

اليهودإلىبالنسبةومكةالقدسكانتكما،مبكرأومحجآ

والمسلمين.

:لندن.بارنستونترجمة،تونغ-تسيماوقصائدفي،الثانيالحصار))(

7291.وجنك!نز،باري
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المقذسةالأراضيلزيارةالسفرمشقاتالشعوبتتكتدولم

.مبكرةاستثماراتهناكلهاكانتبل،وحسب

القرنفيالإسلامبزوغبعدأصعبصارتالوصولوحرثة

كانالتيالمقدسةالأماكنلتحريراللاحقةوالمحاولات،السابع

الدافعذلكوكان.سابقآحرروهاقدأتهميعتقدونالمسلمون

الواجبإلىبمحاربيهمدفعواالذينالصليبيينحملاتوراءالأساسي

الكنسية.والمؤسسةالبابواتيشحثهمالبحارعبر

الوجودتأثيرمدىالاعتباربعينآخذأنهوعملهأريدوما

المسيحثةالهويةلتحديددائمأهنالككانفقدالتغيير؟فيالإسلامي

كؤنتالتيالصليبيةالحملاتمجرىفييتضحكما،نفسهالشرقفي

إلىأشيرأنأريدوثانيآ.مسلمةلأقاليممسلحةأوروبثةغزوات

فيهابماالمسيجةأوروبافيوالفكريةالاجتماعتةالإسلاممؤثرات

المسيحيةأوروبابتحديديتعلقمافيبمدلولاتهاوألئم.الفنيالطابع

وأنظر،.الخلافأوالمواجهـةمناطقفيخاصوبنوع،لنفسها

المهاجرينسيماولاالمعاصرةأوروبافيالإسلامدورإلى،أخيرآ

الهندية.القارةوشبهالأدنىوالشرقأفريقاشماليمنإليها

لوبيز-)راجعأوروبافيالإسلاملدورالمعتادوالإهمال

:8991وماسياستوريس؟7791غيشار518؟:4991بارالت

كل)المشرق(،الأوسطالشرقمناقضةالمسيحيةعلىوالتركيز15(

إدواريحددهالذيالاستشراقمظاهرمنمظهرآيعتبرأنيمكنذلك

التقليد)خارجو)7891(نفسهالاسميحملكتابفيسعيد

الوجودبعلمعلاقةذيتحديدعلىمبنيتفكيركأسلوب(الأكاديمي
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الأحيانأكثرفي""المغربو"المشرق"بينقائد،المعرفةونظرية

اليونانوازنمنذطويلآبالطبعهكذاالحالوكانت2(.:)7891

ومتزوا،أوتوقراطئةوالثانيةديموقراطثةالأولىفرأواوآسيااوروبابين

ولكن.أوسعثقافيةعناوينتحتبلوحسبجغرافيآليسبينهما

بذلكسعيد)عنىمؤخرآالشرقفيهيظهرملموسأسلوبهناك

اقتصاديآعليهمسيطرأولكنبلفقطمميزآلا(العربيالأدنىالشرق

في،والسياسئةالثقافيةالقوىميزانكانحينفيوعسكرتأ،وسياسيآ

الآخر.الاتجاهفي،الأحيانأكثرفي،يميل،السابقةالقرون

مجاورآالمشرق"ليسسيد:كتبللإستشراقمقدمتهوفي

مستعمراتهاأقدمكانتحيثالمكانهوبل،وحسبلأوروبا

الثقافيومنافسها،ولغاتهاحضاراتهامنابعوكانت،وأغناهاوأعظمها

إنه،ذلكإلىوبالإضافة)(.:)7891"للآخرينعميقةوصورة

كانتفقد(.الغرب)أوأوروباتحديدفيساعدالمشرقأنيلاحظ

يكنولم.بالعكسوالعكسالغربعنمميزةالأوراسئةالأراضي

أوروباجاءفقد،وحسبالجغرافيبالمعنىشرقئامظهرآالإسلام

هوالآخروالمعنى.القازةتلكفيالعميقةوملابساتهبوجودهباكرآ

بالاستعمارفقطليسمرتبطآبلمنفصلآ،جغرافئايكنفلمبيننا،

"استعمار"عبرالإسلاميبالتسزببلسعيد،يقولكما،الأوروبي

فقط،وبغداددمشقفييحدثكانمافيالإسلاميكنولم.اوروبا

وتيراناوباليرموبرشلونةفيالتاريختةاللحظةعلىيتوقفكانبل

الشيشانفيوكذلك،وأوكرانياوكيافوكريمياوبودابستوأثينا

نطاقه.لمدىالمتذكرينليوقروكوسوفو
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622عامالبدايةمنذأوروباعلىبصماتهالإسلامتركفقد

قامعندما(،القرابةروابطعن)والانفصامالهجرةعامكانالذي

باتباعواستسلموا(اللهلمشيئةأمرهمأسلموامن)وهمالمسلمون

فركزوامضطهدونأنهمشعرواوهناك.مكةيغادروهو-ش!رمحمد

المهضة.بالسوقتمسكيهودثةفئةكانتحيثالمدينةفيأنفسهم

القرنمنذ،كانتالتيالعشاثرمعتحالفآالنبيأقامالقاعدةهذهومن

ومكةاليمنبينالمتنقلةالقوافلعلىتغيرأنتستطيع،السابع

وأثيوبياالهندبينماالشرقيةبالبضاثعمتاجرة(،وغزة)دمشقوسوريا

عظيمةتجاريةمراكزكلتاهماوالمدينةمكةكانتفقد)1(.والمتوسط

اليهودالتجاريستعملهاوكان،الأولىفيأشذسياسيةمراقبةمع

الأولىمحضد-تج!زوجةوكانت.سواءحدعلىالمسيحيونوالتجار

مسيحثآ.ورقةنسيبهاوكان،تاجرة،أجلهمنعملتالتي،خديجة

أهل"وهموبالمسيحيينباليهودصلةعلىمحمدءلمج!وكان

كانت،الإسلامظلفي،ولكنهم،بإنجازاتهمالمعتزف"الكتاب

ئجتنبمحاولاتوهيالجزيةخلال)منالضرائبعليهمتفرض

أذىالعربئةالجزيرةخارجالتوسعولكنالاهتداء(.علىللتشجيع

المسيحئةبالغاصمةالمتمركزةالبيزنطئةالامبراطورتةمعصراعإلى

مهمعسكرقيجانبدائمآللإسلاموكان.القسطنطييةوهيالشرقية

وعندماالصحراء.قوافلعلىغاراتفي،البدايةمنذ،متورطألكونه

أثريةارضفي،غوض.اراجع،التجارةلهذهشخصيةتركيبلإعادة)1(

غوين.د..صالان!يكلريدياأعماللىالآ2991(؟غراتا،الندن
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منسلسلةنتيجة!ي!،محمدرايةتحتالعربيةالصحراءتوحدت

البلاد،فيرجلأقوىمحمدء!كان632،وفاتهقبيل،التحالفات

6ر5عامسورتاعلىأغارتقدكانتالتيالإسلامثةوالجماعة

الفارسيةالامبراطوريةسقوطيشجعها،الفتوحاتمنبسلسلةخرجت

8(.627-)البيزنطيينأيديعلى

وأربعينستفبعد.اعتياديغيرالإمبراطورئةتلكتمذدوكان

أسوارتحتاتباعهكان،مكةمنمحمد!يمانتقالمنسنة

فيانهزمواولكنهمشعةصيففصولطوالفهاجموا.القسطنطينتة

حسبخاسرينأخيرأوتراجعوا،اليونانيةالناريستعملكانموقع

-716)ثالبحصارهنالكوكان.رجل000.03نحووكانوا)غتن"

ضرباتتحتأيضأسقطولكنهالأوروبيالجانبجهةمن18(

قيل،ماعلىالنار،هذهمثلصفعكانل!ان،اليونانيةالحزاقةالسفن

سقوطأقا.السابعالقرنفيسوريمهندساختراعمنهو

مجيءحتىقرونسبعةانتظاريلزمهفكان،الواقعفي،القسطنطينية

.الأتراك

عنإسبانياإلىثم،الغربنحوثمالشمالنحوالتحركهذا

محاولينالشرقباتجاهالصليبيينبعدفيماحزكأفريقاشماليطريق

أيديمنانتزعهاقدالإسلامكانالتيالمقدسةالأرضيسترجعواأن

علىالأتراكهجومفيالثانيةالصدمةوكانت.البيزنطيين

قبلالبلقاننحوبتحركهمثمالشمالعندنفسهاالبيزنطئةالإمبراطورتة

عام،الث!رقروما،القسطنطييةالعاصمةقبضتهمفياخيرآتسقطان
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التتارالمغولغزواتكانت،الشمالنحووبالتوغل،وثالثآا.453

روسيافي1237عامبدأتوقد،المركزيةوأوروباروسيافي

خارقين،بهجومين1241عاموهنغاريابولونياودخلت،الجنوبية

.خانالملكموتعندبالانسحابانتهتولكنها

الجنوبيالهجوم

البيزنطتة،الإمبراطوريةضدالأمامإلىالتقدماستطاعتهمولعدم

شماليإلىفوصلوا.الغربنحوهجوماتهمفيالمسلموناتجه

أحسنواقداليهودأنويبدو،والمسيحييناليهودبعدأفريقيا

للحكمالأخيرةالمراحلفيإسبانيا،فيسيماولا،استقبالهم

شيئآفعانواالكثلكةأشكالمنشكلآالمملكةطبقتعندماالقوطي

الكثيراهتداءإلىوأذى،مسرعآأفريقياشماليفتحوكان.التمييزمن

أوروباعلىالإسلامصدمةبدأتوتاريخيا.البربرقبائلمن

كانت.م622عامالهجرةمنسنةمئةخلالحيث،بالجنوب

وبدأتالأطلسيبلغتقدالبربرمنمعظمهاالتيالمسلمةالقؤات

الجزرعلىوبالسيطرة،طارقجبلطريقعنإسبانيانحوبالعبور

مضيقزيادبنطارقوغتزالأطلسيالعرببلغ.لاحقآالمتوسطئة

شعبةمنمدعؤأ711،عام/أبريلنيسانأواخرفيطارقجبل

بثمهرذلكبعدالحصارضيربوقد؟الحاكمةالسلالةمنمستبعدة

حزاسمنأصبحتالتياليهودئةالجماعةساعدتهمحيثقرطبةعلى

فيهبما،الثمرقفيالدينيةبأخزتهمبارتباطهاوابتهجتالمدينة

أهلمنوالمسيحيوناليهودكانالإسلامسيطرةوتحت.القدس
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الدولة.فيبهمعترفآمركزأويمنحونخاضةضريبةيدفعونالذقة

ما،حذإلىعانوا،هـانالذاتيالحكممنعاليةبنسبةتمتحواوهكذا

وسضخ27(.:6991)زافرانيالأوروبيالتنؤعفيالسامثةمناهضة

،المستوياتجميععلىعظيمقدرعلىتجاريبتعاونالوضعهذا

التجارةمنالمزيدوكان.القاهرةمنجنيزامستنداتفينرىكما

قد،العافةالحياةمنأخرىحقولوفي،الإسلامثةالأراضيفي

يسقلهالتجارةهذهمثلوكان.اليهودئةالمجموعةأيديفيصار

الأقصى،الشرقإلىإسبانيامنامتذالإسلاميالكمأنهوواقع

الحريركتجارة،المدىالبعيدةالتجارةإلىالسهلالوصولمتيحآ

منها.أبعدهومماأوالهندمنمثلآ،،والبهارات

المتوسطعلىالعربوسيطرةأفريقياشماليلفتحوكان

مشهودةأطروحةوفي.تاليةولقرونأوروبافيمهضةتأثيرات

الإمبراطورتةسقوطمعانهارتماأوروباأنبيرينأوضح)9391(

سيماولا،نفسهالمنوالعلىتابعتولكنها.م004عامالرومانية

المسرحعلىظهر،ذاكعند006.سنةحتى،التجارةحيثمن

انقسامآوسببوا،المتوسطحولالتجارةصذعواالذينالمسلمون

وكان.الغربيةوالامبراطورياتالشرقيةالامبراطورياتبينفعليآ

ولكنهمالجنوبعنمنحزلينالغربيالشمالفيالميروفنجيونالملوك

إلىأذىمما،الوسطىالأوروبئةللعصورالمنضاتتحضيروقروا

لكان!محمدولولا.الكارولينيةللإمبراطورئةتدريجينث!وء

ئتصؤر.ألآممكنشارلمان
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هذهفيللبئنةوالتاريخيالأثاريالدليلعنمفضلبحثوفي

استمزتفيما،أته)8391(ووايتهاوسهودجزأقنع،الأطروحة

عامروماعلىألاريكهجومبعدالمتوسطفيالتجارئةالحياة

الصارخالتغتربدأوقد؟متناقضةدرجةعلىذلكحدثفقد،م041

ومجابهةالدفاعيةالحصونببناءالقروسطيإلىالكلاسيكيمن

الضرائب،وكذلك،النضالوتصاعد)1(-السهولفيالريفيةالتسوية

52(.:8391ووايتهاوس)هودجزتدريجآ"النظام"تلاشىوهكذا

تقريبأ.كاملأالعملتةمجرىفكان،العربوصلالوقتهذاوفي

العظيم.الفارقخلقالذيهوالإسلامتقذميكنلموهكذا

الانبعاثوكان،المتوشطعنانقطعواقدالكارولينيونكانفقد

سهولةوعلىالرينلسهلالشماليةالموارداستغلالعلىمركزآ

جهةمنالجنوبيةإلمانياوإلى،جهةمنالش!مالبحرإلىالوصول

الكارولينيونوكثف171(.:8391ووايتهاوس)هودجزأخرى

ونمؤ،اليدوئةوالمطاحنوالزجاجالفخارسيماولا،الجرفيالإنتاج

يود)2002(كورمكماك1002.كورمكماكراجع،أشمللتقرير1()

والمفن،النظيربتجارةمعروفأكانالثامنالقرنأنهوواقععلىالاجماع

أواخرفيالرومانيةالإمبراطوريةفيالاقتصادانهاروقد،المتوسطفي

الغريةأوروباالرابطةالتجارةوشكات.الابعالقرنوفيالادسالقرن

تعملظلتوقدلابقاتها،ظلآكانتالأوسطالرقفيالمتطورةبالدول

القرنمنذالأدنىالشرقإلىالرقيقتجارةهومهمأأصبحوما27()ص

كبيدالأوروبيينببغالتجارياقتصادهاونقتأوروبامؤلتالتي،الثامن

53(.)صالعربيللحالم
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طريقالتجارةلهذهالرئيسيالمركزوكان.المدىالبعيدةالتجارة

الفولغاحتىنزولآالبلطيقمن(والرقيقالفروتتضضن)وهيالفايكنغ

الامبراطوريةإلىمباشرة،القزوينيوالبحربلغارياإلىالطويلوالممر

تمتدالإمبراطوريةتلككانت075سنةونحوبغداد.قرب،العتاسية

المصكوكة،والفضةالبضائعوبتباذل.باكستانحتىإسبانيامن

وكان.الكارولينيالانبعاثلتمويلاللازمةالثروةالأوروبيوناكتسب

بعضهمووجد،العثاسيينأيديعلىدمشقمنأخرجواقدالأمويون

منالعباسيونوتحزك.قرطبةعلىسيطرواحيثإسبانيافيملجأ

بغداد.إلىالمتوسط

يتاجرونالخصيبالهلالفيالمسلمونكانالوقتهذاوفي

طريقعنالناتجةاليدوئةوالمصنوعات،والصينوالهندأفريقيامع

حفرياتفيظهرتقد،لبوذامشهودتمثالفيهابماالتجارةهذه

الإسلامظهوربينسابقارتباطكانوهكذا.سكاندينافتةمقابر

هناككانتولكن،الديانةهذهولادةئعيدالغربيةأوروبافيوالإنماء

المغربكان،رأيناكما071،سنةونحو.أخرىمباشرةعلاقات

كانالسنةتلكفي.الأطلسيالمحيطبلغقدالإسلاموكانمغزوآ

التيالإيباريةالجزيرةشبهجنوبيهاجمقدبربرفي-عربيجيش

وندالية(.071عام)كانتالأندلسسضوها

بل،فقطالقوطيةالإسبانئةالمملكةعلىالمسلمونيستوليولم

الجانبعلى،الأقلعلى،مؤقتآولو،مستعمراتهابعضأمسكوا

تحتسنةأربعينوظلت971عامنربونسقطت.البيرينهمنالآخر
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،أبرشياتمنالمكؤنةسبتيمانيامنطقةوتحولت.الإسلاميالحكم

وألن(مونبليه)سلفوماجلون،وكركاسون،وبازيهوأجد،،ونيم

كانسبتيمانيا)فييهودتةكونتية،الأرجحعلى،تتضضنمحمئةإلى

معتصادماتهنالكوكاناليهود(.منالأراضيمالكيثلث

عندماالإسلامئةالقوىأنظارأكيتانلفتتوقدتولوز،فيالفرنسيين

من،فرنساجنوبيفيأنفسهمالعربركزوقد.الشمالنحوتحركت

بولالكارولنجيالمؤزخوصفوقد.الرونمنبعإلىالغارونشمالي

برفقةتقريبأ،072،عامالغولبلاديدخلونوهمالمسلمينالديكن

زقتوقد683(.:4991)غيشارهناكيقيمواكيوأولادهمنسائهم

القواتوتقدمت.أكيتاندوقاتأحدابنةمسلملزعيمبالزواج

ذلكفيبما،برغنديوكرومنورأبوابنحو،ذلكبعد،الإسلامية

ذلكفيغتنإدواردويتأمل،الزحفواستمر.وبيزنسونليونمدينتي

مدارسبرامجضمنمنالآنالقرآنتفححيريكونإأنولقترح

وحيحقيقةمطقرلشعبتبرهنأنمنابرهاوعلىأوكسفورد،

وفي.88(ص52الفصل:1887)غتن"وقدسيته!دمحضد

علىالحفاظإلىيبدو،ماعلى،يهدفونالمسلمونكان،الشمال

ويقالتور،فيمرتينالقديسمزارفيتراكمتقدكانتالتيالثروة

الانتصارفيمادورآلعبقدفولكلوريآ،،جالينسانالإسقفإن

732عاممارتيلشارلتغقب،ذلكمع".زالأوثانعلىالمح!يحي

)المطرقةالمسلمينسقوطولاقى،وبواتيهتوربينالغزاةعلى

امتدادعلىوترحيبآاستقبالآالانتصار(بهذانالهاالتيالإضافية

حصارآنربونبمحاصرتهالانتصارهذافيومضى.الكاثرليكيالعالم
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المنطقةلمدنعظيمخرابإلىأذىماوذاك،سنواتستدام

بعد،فيما،الحملةوتحددت.الفرنجةبمناهضةعميقآشعورآوستب

المحتيينالسكانهدأالذيالقصير،ببينوهوشارلابنيدعلى

4(.73-:8691)ساينس975عامالعربمننريونواسترجع

لفترةفرنساجنوبيعلى"المسلمون"العربسيطرعندما

الصبر.يستوجبشعورآالمتوسطشرقيفيوجودهموئد،قصيرة

فيكاتدرائيةأولموقع،الساحليةماجلونمستعمرةوأهملت

الداخل.فيكيلومتراتبعدعلى،مونبلييهلمصلحة،المنطقة

محقحنةقريةفهناكبطابعها،الساحلتطبعالأماكنسماء،وظلت

دماقامةوجيبرة(،)جيبرلودينقربوهضبتانتروبيز،-سانقرب

علىونجدسزاسينا)1(.بيرااسمحملعشرالخاص!القرنفيمبنى

وهي،،منتشرةالإسلامتة"العربئة"الأبراجالجنوبيالساحلامتداد

قديمة.بتهديداتتذكر،الشرقيةإنكترافيمرتفوأبراجمثل

دبلوماسيينلمندوبينسببآبروفنسفيالمغاربةأنشطةوكانت

عن،اعتبارهفي،المسؤولقرطبةبلاطإلىالعظيمأوتومن

إلىأذىمماتروبيز،-سانخليجحتىالرينشرقيعلىهجماتهم

القسطنطينيةبينأيضأالسفراءوتنقل.كولونيامنالزياراتتبادل

عنيونانيةنسخةفيهابما،البازيليوسمنالهداياحاملينوقرطبة

الصيدلةلتطؤرالأهمئيةبغايةلديوسكوريدسالنباتعلمعنمعاهدة

الأوروبتةالسلطاتمعتئمقدالسفراءتبادلوكان.الأندلسفي

1836.رينوراجعأشملولتقرير02صاالمجلد5591مارتينانظر)1(
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فيالعباسثةالفرقةساندالذيشارلمانوالد،ببينزمنفيسابقآ

عاليةبعثةتبعتها،هناكإلىبعثةنفسهشارلمانوأرسل.إشانيا

منمجموعةحملتمصر،حاكمتتضضنالشرقعنالمستوى

الخليفةمنكهدتة،مشهورآأبيضفيلآ،خاصوبنوع،الثروات

نشوءإلىأذى،تجاريتبادلأيضآهنالكوكانالرشيد.هارون

بناءساحاتفيشيد،المسلمةإسبانيافيبحريتجاريأسطول

فيترسانةكلمةظهرتأنذلكنتيجةمنفكان،الصناعةبدارغرفت

أوروبية.لغاتعذة

الإسلامي؟البرنامجفيواسعنطاقعلىالاهتداءيكنولم

أكثروالتصرفاتاللغةمارسواكمستعربينالحقأعطوافالمسيحيون

المجتمعفيمهقأعنصرآوكانوا.الفاتحينإيمانمارسوامما

وفي.طليطلةحولسيماولا،بعدهأوالفتحقبلسواءالإشاني

غرناطةعلىهجومآالأؤلألفونسوشنعشرالثانيالقرنمطلع

الخاصةطقوسهملهموكانت.مسيحيةأراضيىفوقويثتتهمليحررهم

ا-730)السابعغريغوريوسالباباإصلاحاتنتيجةحظرتالتي

أحديحكمهالاحقأ()وخلافةمستقفةإمارةالأندلسكانت85(.

نفسهاركزتالتي3101(.756-)الأموتةالسرريةالسلالةأفراد

السلالةهذهالعتاسيونوأزاح929.عامالخلافةمعلنة،قرطبةفي

الأمويرنوظل.الإسلاميالحكممركزبغداد،فيمحلهاوحقوا

إحدىخلالومن،طويلبوقتذلكبعدالأندلسفييحكمون

المالكةالبريطانيةالعائلةاذعتبادتو،ديمارتا،المسيح!تةسليلات

البي.سلالةمنأنها
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وسياسيأ،اقتصادئآمجالاتعدةفيناجحينالأمويونوكان

ذوبانمعالأندلسإلىوصلالكتابيبالتعبيرعظيمتحريرهناكولكن

البلاطاتوهذه.الطوائفهيمحليةممالكفيالأمويةالسلالة

الكبيرالعددوشخعتقرطبةفيالخلافةعلىنفسهافصلتالصغيرة

الإسلامتةالثقافةازدهارإلىأذىماوهذاوالشعراء.الكتابمن

سلالةبوصولالوضعهذاوتغتر.عشرالحاديالقرنفيالإسبانتة

تزمتآ،الأكثروأخلافهم،السنغالمنالصهاجةوالبرابرةالمرابطين

أيضآ.برابرةوهم،المهادين

.مجردةعسكرثةمساعوالمهادينالمرابطينلغزواتيكنلم

أصولإلىوالعودةوالتزمتالإصلاحمنمهمعنصرهنالككان

نشوءوارتبط.المغربعلىسادقدكانالذيالمالكيالمذهب

المصلحونكانالتيالصارمةالقوانينلتغييربحركةالصوفيأخؤات

وشاعت".الأقل"على،البدايةفي،عليهايصزونالبربركالغزاة

هذهوارتبطت،الإسلاميالعالمامتدادعلىهذهالأخؤةجمعتات

(1111.)تالغزاليالدينوعالمالفقيهباسم،خاصبنوع،الحركة

عظيمآ.نجاحأأعمالهلاقتالذي

قد،إفريقياشماليفيكالرومان،السابقونالمغربفاتحوكان

سيما)ولاالشماليةقواعدهملنفعواستغفوهالشاطىءعلىاستولوا

فقدالشاطىء،علىالبيزنطيينمعوبالمنافسة،الآناقا(.الحبوب

البربرالصنهاجةوانثر.البربريةالمناطقداخلوانتشرواالعربتقدم

مقابلالمعادنبملحتاجرواحيثالصحراء،عبرجمالكرعاة
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ستماولاالسود،الصحراءسكانمعقوافلتجارةمنثصئين،الذهب

599.عامحواليوصلواحيث.أوداغوسفيغانامملكةمع

ليبي،أستاذمع3501عاممكةإلىحبئبرحلةزعيمهمقاموبعدما

أطهر.حياةليمارسا،السنيغالنهرفيجزيرةفيرتمامعهاعتكف

الفقيهبلقائهالإسلاميالإصلاحتجاهمتأثرآكانالحركةهذهومؤسس

الحركة،شكبدون،شجعالذيوهو،تونسفيقيروانفيالليبي

طرفتصبحأنمنخوفهنالككانولكن.الشمالصوبلتندفع

البربرسيطرةتحت،إليهاتستندتجارتهمكانتالتيالشماليةالقوافل

.الزينات

وأعلنتالمرابطينسلالةأسستقدالاعتكافجماعةكانت

مراكش،علىالحملةبذلكبادئة"القذرة"،الصنهاجةعلىالجهاد

استغاثةلنداءاستجابوا8601عاموفي.الجزائرإلىحتىوصولأ

الشمالفيالمسيحيةالقواتضدالأندلسفيالمسلمينالحاكمين

كلكانت1115سنةوقرابة.طليطلةعلىالسيطرةأعادواالذين

المرابطين،سيطرةتحتأصبحتقدالأندلسفيالمسلمةالدول

بدورهاالسلالةهذهوصارت.أوروبافيأفريقياسلالةوتأشست

درسقدكانالذيالبربرأحدوهوتومار،ابنقبلمنبالقذارةتتهم

الموسيقية،الآلاتعلىوالعزفالخمرلاستعمالوالقاهرةبغدادفي

قام1125عاموفي.العاقةالأماكنفيالقناعباستعمالالتساهلمع

المهادونحل1147عاموقرابة،الحاكمةالسلالةضدتمردبحركة

الأندل!.وفيالمغربفيالمرابطينمحل(اللهبوحدة)الشاهدون
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الجماعةهذهاضطلعتوقدمالتآناجحآالمهاديالحكمكان

ووشعت،الكبرىللمدنقنواتفبنت؟العامةالأشغالمنبكثير

الحريرصناعةبسببالتوتزراعةوشجعت.المروئةالأراضي

الحرفيةوالأشغالوالورقالسيراميكوكان،غرناطةحولالمهضة

والفاكهة.والخضارالحبوبوكذلك،دوليتبادلمحوروالحياكة

لاومراسلاتمتواصلةبعثاتقيامإلىأذتالتجاريةالعلاقاتوهذه

التجارةفيانخراطآأكثرالإيطاليونأصبحوقدالوقتهذافيسيما

فذمتالذينسابقيهمنتزقتآأكثرالنظامهذاوكان.المتوسطية

فيالحئةالصوركلنبذعنأيضأالمسؤولهووكان.أحيانأأبنيتهم

تمويهعلىعملوافيز،علىاستولواوعندما.الغربيالإسلاميالفن

بسيطةبيضاءبأضواءيستحممزخرفآوحدهالجامعتاركينالزخارف

علىالخطالأمربادىءفيواستعملوا،612(.اكا.499)دودز

وكانالثيطان"،"قرآنيعتبرالشعروكان.ضثيلةبصورةالمباني

أنفسهن،يثمناللواتيالنساءوكذلكملعونينالرسومصانعو

ف(.ت8891:11)برجلوالسحرةالربامنيعيشونالذينوكذلك

المسلمينمعظموكانكليآ؟بهمقتصرآالتعليميكنولم

اليهودبعضكانفيما،الكلاسيكيةالمعارتوينشرونيرحبون

اليونانئة"؟ؤالحكمةعلىيحتخونالصملمينوبعضالأرثوذوكس

المهادونكاناليهود،إلىبالنسبةمضيافينالمسلمونكانوفيما

محاطةكانتالمرابطيةالقيردولكن.الأندلسمنإلغاءهميحاولون

الجزائر.فيحدثكماصوفيةبعناصر
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المسيحيةالكزةإعادةمعمتزامنآالنهائيالمهادينسقوطوكان

حولالأندلسحصونتاركينوسيسيليا،قرطبةفي،الجنوبفي

بعضأصبحتأفريقيا،شماليوفي.أخرىسنة025لتعانيغرناطة

الحربتتابع،مستقلةجمهورتاتوأورانكالجزائرالساحليةالمدن

غربيعلىيسيطرونهؤلاءكانإذ،المسيحيينضدالمقدسة

وهذا،واحتلالهاإسبانيااستردادإلىالغاراتهذهوأذت.المتوسط

نهايةإلىتدخقهمأذىالذين،بالأتراكالاستنجادإلىأذىما

مراكش.باستثناءأفريقياشمالياستقلال

حملةحدثتفقد.أوروباإلىالوحيدالمدخلإسبانياتكنلم

تونسفيالفاطميونالشيعةوتحزكا.1293-فيإيطالياباتجاه

التجارةفيأساسئألاعبآكانتالتيمصرباتجاهثمالرقباتجاه

بنجاحوحاولوا،أفريقيامعوكذلك،والصينالهندمعالآسيوتة

لمولكنهم،المغربمنأوروباإلىمتوجهينيتوسعواأنمحدود

العربغزواتوكانت.بحرئةقاعدةإلىسيسيليابتحويلإلأينجحوا

خطر.فيالمتوسطيةالجزروضعتقدأفريمالثممالي

قواعدامتلاكعلىتتوقفالمتوسطفيالبحرئةالسيطرةكانت

القرنمنذأشذهفيالبحريللشحنالإسلاميالتهديدوكان.جزرية

سلسلةعلىالإسلاماستولىعندماعشر،الحاديالقرنحتىالثامن

جنوبيفيقدمموطىءلهوضقنباليارسإلىقبرصمنالجزر

الإسلاموانتصر.151(:8891)بريودفرنساوجنوبيايطاليا

،قبرصعلىهجومئعيد655،عامالبحرفيالعظيمالأؤلانتصاره
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امتدادعلىالمسيحيالبحريللشحنتحديآقادمةسنةلألفوضقن

باليارس،وكانت.الشرقيةالرفاهاتإلىالطريق،المتوسططريق

209منالمسلمةالسيطرةتحت،المتوسطكربيعلىالسيطرةمفتاح

فقد،المتوسطشرقيمفتاحكانتالتيكريتأقاا.922إلى

619.و824بينماعليهاسيطروا

أخيرأواستسلمت535عامالبيزنطيونهاجمهاسيسيلياوجزيرة

652؟عاماليابسةعلىالأؤلالنزولكانوقد209،عامللمسلمين

واستولىالاسترداد.فيالدائمالبيزنطيينحلمكانهناومن

إلىتحؤلتالتيشسيليا،جنوبي،بانتيليرياجزيرةعلىالمسلمون

الرئيستةللجزيرةكاملغزويكنلمولكن007،عامالبيزنطيينأيدي

وانتزعتهاكريتفيمرتدةقوةنزلتالسنةتلكفي827.سنةحتى

قوةأرسلت،السمعةستىءبيزنطيأميرالمنوبدعوة.البيزنطيينمن

سيسيليابغزووقامت831.عامباليرمووسقطتسيشليا،إلىكبيرة

علىالسيطرةتقتطويلصراعوبعد،طنجةمنالأغلبئةالسلالة

هناومن،وغربيهالمتوسطشرقيبينممرعلىوبالتالي،الجزيرة

والمرافىءوتورنتوبرنديزيونهبواالرئيسيالبزنحوعبروا

وبالإضافة846.عامنفسهاروماحتىوكامبانياوسورنتوالأدرياتيكتة

للاستيلاءبنيفنتوفياللمبارديونالمساعدةإليهمطلبفقدذلكإلى

.باريمدينةعلى

مستقلةمسلمةإمارةعاصمةسنةعشرينمنلأكثرباريوكانت

ثمبيتر،سانتنحوشمالآفتوحاتهمفيومضوا871.إلى847من
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هجماتإلىأذىمما846،عامروماأسوارخلفمنتشرين

تهديدهمفياستمرواهؤلاءولكن،العربضدكارولنجية

مهاجمتينوسوليرنونابلكانت159.سنةحتىالكارولنجيين

159عاموفيوفولتورنو.ك!ينومونتيأديارلمحؤقتكما.باستمرار

فيالان!بعاثإلىالمسيحيةالتجارةوعادت،النهايةفيالعربتراجع

.168(:)839ووايتهاوس)هودجزالمتوسط

تجتؤالغزوأسطولأالقائمالخليفة،الفاطميالحاكموأرسل

حماسةأثارالثاطوهذا73(.1002:)تزاسالفرنسيوالساحل

بالفاطميينللاستنجادكريتتاركينفهاجموا،فعللردةالبيزنطيين

علىأغارواولكنهم،المساعدةيستطيعونهؤلاءيكنولم.الشيعة

عامالإيطاليةالأراضيعلىتورمينا،علىواستولواسيسيلياكربي

معترفة،والفاطميينالبيزنطيينبينمعاهدةذلكنتيجةوكانت69.ر

ظلفيسيسيليا،وكانتوكالابريا.سيسيلياعلىبحكمهم

كانالمغامراتهذهبعد.التونسيونالأغلبيونيحكمها،المسلمين

فاستولوا.العباسثةمصروفتححلمهملمتابعةمستعدينالفاطميون

729.عاملهمكعاصمةالقاهرةمؤسسين969عاممصرعلى

والإسبانيينوالبربرالعربمنآلاتبعشرةسيسيلياإلىفجيء

انبعثتحكمهموتحتباليرمو،عاصمتهمهناكفاسسوا،المسلمين

)فنليالعالممدنأعظممنواحدةالمدينةتلكوأصبحتالتجارة

وأعادواوالقصور،والحدائقالمساجدالعربوبنى52(.:8691

واستوردوا،الريأساليبفيوجذدوا،الريفيةالمساحاتتنظيم
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والقطن،والكتانالسكر،وقصب،كالليمونالمزروعاتبعض

بالتنظيمجاؤواالمنتوجاتهذهومع؟والنخيلوالثماموالحرير

ونولالقصبمصانعفيسيماولا،العمليةلتنفيذوالمهارات

أوروبافيبالتحديثبعدفيمامهمآدورآلعبماوهذاالحرير،

.1(ومستعمراتها)

بالرموعلىاستولواالذينللنورمانييناستسلمواالنهايةوفي

منالكثيرهناككانالمسلمينالمهاجرينإلىوبالإضافة720).عام

نوعفيأكثريةإلىأذىمما(،أماكنعذةفيهذا)حدثالمهتدين

منهناكيعدلم،الجزيرةالنورمانديوناسترذعندما،ولكن.السكان

مصيرمالطةلجزيرةوكان.المسيحيةإلىالارتدادوبدأكرباء،

امتزجتالتيلغتهمالبلادلتلكتركواتونسعربولكنسيسيليا،

النورمانيونعليهااستولىأنوبعد.الإيطالية-السيسيليةباللغة

استمزتاللغةولكن1565،عامناجحغيرحصارآالأتراكحاصرها

اللقاءفيالدراميةوالتعابيرالثقافةفيالمسيحيالاست!رجاعبعدحتى

فحييةالشعبيةالطقوسفيتعي!ضوظلت،والمسيحيينالمسلمينبين

المهرجاناتفيستماولا،إسبانيافيالحالهيكمااللقاء،

المسيحي.المسلمالاتصالوازدهرالمرفع(.)أعيادوالكرنفالات

كما،والمسلماليهودي:كليهماالطرفينجانبإلىالسيدفحارب

الشمالية.وأوروباليونإلىثملوكاحتىالحريرحياكةانثرتإيطاليافي))(

إيطالياإلىلاالسكروانتثر.إسبانياجنوبيفياهممضىمافي،وكانت

الكاريبي.والبحروالبرازيلماديراإلىأعظمبصورةبلفقطلاسبانيا
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بعد،طليطلةوفي.مسيحيةممالكفييعيشونالمتاجرونكان

ثماللاتينيةإلىوالعبريةالعربئةالنصوصاليهودترجم،الاسترجاع

حيث،الريفئةالمناطقفيتمركزهمالمتاجرونوأعاد.الإسبانيةإلى

كاليهود،،لهمئسقحوكان.المسيحيينللمالكينالريبأعمالتاموا

ممكنة،لمذابحعرضةأحيانآكانواولكنهم،الذاتيةديانتهمبممارسة

وتحريرها.إسبانيالمهاجمةالأتراكبتشجيعهمواتهضوا

فأصبحت.الأندلسيةالإنجازاتققةالعاشرالقرنوشهد

منأخرىولأنواع4991()ديكيالحريرلإنتاجعظيمآمركزآغرناطة

المدينةربمافكانت.القطنتخارجامعأبنيتهاوشملت.الشيج

منأيضآالمدينةوأفادت.أفريقياوفيكلهاأوروبافيالعظمى

للزراعةموسمينوفرتالتيالسورئةالماءبدواليبفزؤت،محيطها

قرطبةوغذتالصحراء.عبرالذهبتجارةمنواستفادت،عامكل

"زينةبأنهالسكسونياتالراهباتإحدىوصفتهفكريآمركزآأيضآ

طؤرفقدبغداد،منالآتي،زرلابالعودعازفوهناك".العالم

معآ،المائدةوأدواتالمطبخدزحضر"والموسيقىفيمدرسته

كوسيلة،الأباريقمنتذلأ)البفور(،الكريستالباستعمالواوصى

.الأسنانمعجونولاستعمال،خاضةمشروباتلتناول

المسيحيةالعلاقاتتاريخامتدادعلىلافتمظهرهناكوكان

الشراء.أوالاستيلاءأوالتجارةعبرالناستبادلوهو،العربية

القيانأرسلواوأمراءلملوكخليلاتأوروبامنالجواريفأصبحت

التركي،الوضمعوفي.المشحيينللحكامكهدايا(المغنيات)الفتيات

47http://www.al-maktabeh.com



يصبحنأنيمكنكخليلاتالجركستاتالرقيقاتيتخذونكانوا

إلىنظرآواحداتجاهفيالخليلاتحركةوكانت.حكامأفهات

انظر)ولكنالاسترقاقولندرة،رسمتآالمسيحيالزواجأحادتة

رواياتوتروي.بالطبعالحدودالقيانوعبرت4991(.أبولافيا

فرسانبينرومنسيةزواجاتحكاياتالغراميةالوسطىالقرون

الحدودعلىسيماولا،الثانيةالجهةمنوأميراتجهةمنومحاربين

التيأرمينيافيوكذلكوسوريا،بيزنطةفيالفغتقدينبينالفاصلة

المستوىهذاوعلى.الإسلامتةالأراضيعنمغايرةمنطقةتشكل

بتبادلمرتبطآخرموضوعوهناك.شيوعآوأقلثنائتةأكثرالتبادلكان

كماالسحرثة(،العمادسزنتائجالغرب)وفيالارتدادوهو،الناس

الملكابنةوصوفيا،عمرالملكعنوليلةليلةألففينرى

ابنآ.لهولدتالتيالقسطظي!ني

لرودريغوأعطيوقدللورد،العربيالاسمكانكمبدوروالسيد

.السادسلألفونسوتابعآكانالذي9915(،.)تفيفارديدياز

ملكبخدمةوقامالبلاطفيالحسدعاملتحتالمنفىإلىشذوقد

المسيجةالصفوتإلىبعد،فيما،انضتمولكنه.المسلمسراغسطة

عندماالبربرالمرابطينمنحماهالذيبلنسيا،ملكحاميوأصبح

المسيحيين.دحرعلىللمساعدةالشماليةإفريقيافيبهماستغيث

باللفةكتبتقصيدةأولوهيالسيد،قصيدةالبطوليةأعمالهومجذت

،كورنايمسرحتةبطلواصبح.عشرالثالثالقرنفيالقشتالية

)1637(.السيد
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وما.الأؤلالإسلاميالقرنفيمتأخرةالبرتغالأسلمةوبدأت

إيباريا،البربروأتباعهاالعربيةالجيوشعبرت732و071بين

وفتح،المتوسطيةللحضارةجديدآازدهارأمعهاحاملةفرنسا،وغزت

.الشمالفيالمسيحيةالزعامةمراكزبعضإلأكلهاالمنطقةالإسلام

المدنفيليعملواالشبانوغادر،واسعبشكليهتدونالسكانوكان

الذينالشمالمسيحييمعالدينيةالحروبواستمزت.الإسلامئة

محاولتهمولكن؟المسلميناقتلاعمحاولينالجنوبيغزونكانوا

برغنديهنريركزذلكمع.أفريقيامنالمرابطينبمجيءجوبهت

أعيد.مملكتهووسعأحلاقةوشعهناكومنأوبرتو،حولنفسه

.الإسلامظيردذلكوبعد0125؟عامالغربيعلىالاستيلاء

فيالحركاتعنتالتيالصليبيةالحملاتذاكعندكانت

5901عامكليرمونمجلسوفي.الشرقنحوالمعاكسالاتجاه

ضدللمساعدةالبيزنطيةالامبراطوريةنداءالثانيإربانالبابااستجاب

كماأناتوليا،غربيحتىتوسعواقدكانواالذينالسلجوقيينالأتراك

)1(-بيزنطةعنالمنصرنةروسئا،أوكرانيافي،الكبشكالأتراكقضل

9915عامالمقدسةالحربأو،الأولىالصليبيةالحملةوكانت

فيلإسبانياالمسيحييناستعادةوكانت.القدسغزويومهاوكان

8501.عامطليطلةفيالأعظمانتصارهاوسخلتطريقها،

القدسولكن،عام002منلأكثرالصليبيةالحملاتواستمرت

ومنذأ.187عامالدينصلاحبقيادةالمسلمينسيطرةتحتعادت

.جنكيزخانحفيد)1255(باتوبواسطةبعدمافيتاسستكثكخانات)1(
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الساحلئةقلاعهمفيمحاصرينآسيافيالأوروبيونظلالوقتذلك

الضخمة.

حكمواوالذين،السنةتلكحظينفيالمسلمينانتصاروبعد

الحجاجمعتسامحآالعربالمسلمونأبدى،القدسمملكة

وأماكنالقدسإلىيحجونكانواالذين(بالنخيل)المزتنينالمسيحيين

لأنهاالزياراتتلكمثلالبابواتيشجعلموإن،أخرىمقدسة

فيعوكذلك.ضرائبمنالحجاجيدفعهكانبماالدولةخزانةتغذي

كانتهذهولكن،المسلمينغيرمعالتجارةمنالمسلمونالتجار

كانتذلكومع؟المسيحيونأهملهاكماالمسلمونأهملهانصيحة

المعاكسالاتجاهفيالخارةمنأقلأوروبافيالإسلاميةالتجارة

.766(:4991)كونستابل

علىعيونهاظلتأوروباولكنالصيبيةالحملاتوأهملت

مصر،فيالعاصفةنابوليونفصولحدثتذلكوبعد.الأدنىالشرق

عنالنظربقطع،المعرفةأنظمةحيثمنمفيدةنتائجلهاكانتالتي

العدوانوكذلك،ثقافيةجمعياتوتأسيس،ستونروزيتاتاريخ

.أخرىسلمتةغزواتهناكوكان.السويسم!نطقةعلىالبريطاني

إيوتين،)مؤلفكنغسليزياراتفيالحالهيكما،المعرفةفتجميع

جمعإلىالهادفةالبعثاتوفي،المقذسةالأراضيإلى1844(

الأوروبية،المتاحفإلىبالنسبةبابلفيالأسدبابمثل،الأثريات

ذلكإلىأضف.الشرقإلىالغربلتسربسبيلآأصبحذلككل

عنالنظربقطع،والأنثروبولوجياوالتاريخوالألس!نية،الآثارعلم
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الذيالاستثماروروح،بالفيولالآلاتلتزويدالنفطعنالبحث

.الشرقفيالغربيجده

بروتزرأىفقد.الجدلمنالكثيرالصليبيينتأثيرلاقىوقد

فرسانمعالنظيرمنقطعةوالثقافثةالتاريختةمدلولاتهم)1883(

حكمآهذاكان.مدهوشينلأوروبيينالشرقغرائبكاشفينالفرنجة

أوروباكقفقدالفصلهذاأنرأىالذي)9691(،رنسيمانراجعه

هجماتوستبإرشاد،أيحملهدونالرجالمنالملايينبعض

4(.:7991)متلتسكي)4012(القسطنطينيةعلىالأخيرةالبربر

.الرقرفاهاتنسخإلىالعامالتوقهوبهقاموامافكل

المسيحيالعالمينبينالسياستةالعلاقاتمعظمكانتوفيما

المقدسة""الحربطابعآخذة،والصراعبالتناقضتتصفوالإسلامي

الصليب،أوالهلالبقيادة،الصليبئةالحملاتأوالجهادفيسواء

التواصل)وعبروالقربالتجارةعبربشريتداخلبالطعهنالككان

كلافيأسرىوجودإلىالصراعاتهذهأذتوقد(.الثقافي

كانالذينالأسرىمنالكثيرالصليبيونأوجدوقد.الطرفين

الأسدقلبرشثماردمعالحالهيكما،فديةيستلزمتحريرهم

فيكماالغربيةأوروبافيالفحياالدينلصلاحالمسيحيين)جواب

نأالأسرىمننوعأفقرعلىوكان(.العربالمسلمينرئيسإيماءة

الصليبيونركزوعندما.المسلمالأعلىسيدهمعأوضاعهيسؤي

معيتفاعلواأنعليهمكان،سوريافيالساحلتةقلاعهمفيأنفسهم

مهارةكذلكواستغقوا.والخدماتالغذاءلتوفيرالمحليينالسكان

51http://www.al-maktabeh.com



الفاتحينبعضوتزوج.الصحةوعلمالطبفيالمتقدمةخصومهم

فرسانوأقام.تقاليدهنمنالكثيرومارسواعربياتمسلماتالأوائل

منكانماوهذا،الإسلاممعوطيدةعلاقات،خاصبنوع،الهيكل

الفصائلبعضوجعلتا.318عامقمعهمإلىأذتالتيالأسباب

منالمقدسةالأراضيتسترجعوهيلهاوطنآفلسطينمنالأخرى

وفي.مخيلتهمإلىالأماكنتلكوحؤلوا.المؤمنينغيرأيدي

قدسكانتالتيالصخرةقبةأسطورةالصليبتةالأساطيرمجموعة

0002:)هوردسليمانقصركانالذيالأقصىوالمسجد،الأقداس

.)181

2914،عامحتىالمسيحيالحكمتنتظرأنالأندلسعلىكان

الأمر،بادىءفي،المدينةتلكمغربيووكان.غرناطةاستردادعام

كانتالتيالمدنفيالعادةعليهجرتماعلى،دينثةحرثةئمنحون

بعد،فيما،الكرهيالجماعيالارتدادإدخالولكن،برضىتستسلم

ثلاثوبعد1568؟عامفيثم0015ا-994تمزدإلىأذى

وارتضىوالطرد.الارتدادبينما،سقوطهمبعدختروا،،سنوات

نتجتالتيمورسكومجموعةولكنالارتداد،المغربيينمنالكثيرون

الثاني،فيليبعهدوفي.تمامآيتقتلونهاالمسيحيونيكنلمذلكعن

يمنعقرارصدر1567سنةوفي،أراضيهمبعضصودرتبعد،فيما

وفيعت،العربيةباللغةوالتعبير،المورسكيةالأسماءاستعمالهم

استعمالعليهموخطر،مقابرهموأقملت،واحتفالاتهمتقاليدهم

نملتوهكذا-(الطقسيللوضوءتستعملأن)مخافةالحضامات

كذلكالمسيحيينعلىمحطرةوكانت،الجميلةالحمراءحضامات
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التقيدمنأيضآالمورسكيونميغوقد402(.2002:كسترو)ذي

كسترو)ديالكسكسأكلإلىالخنزيرأكلمنالإسلاميةبالمحزمات

مطابخهمخصوصثةفياستمروافقد،ذلكومع702(.2002:

عنشيئأالقشتاليينبعضتبنىوقد،المورسكتةالطريقةعلىبالأكل

تمردحالةفيالمورسكيونكانالممنوعاتلهذهونتيجة.ممارساتهم

عامينوبعد.أفريقياوشماليالأتراكمنالعونالتماسإلىبهمأذى

وفيالبلاد)1(-وخارجإسبانيافيالسكانوثشتالانتفاضةانهزمت

،للهجوملامصر،مملوكإلىمبعوثآالجماعةأرسلتالأثناءهذه

.بالانتقامالشرقفيالمقيمينالمسيحيينلتهديد،الأقلعلى،بل

بيترخاصآ،مبعوثآفرديناندوأرسلبالأمر،معنتةإسبانيافأصبحت

وعندما.خطوةأياتخاذعنالمملوكالحاكمبالإقناعليثنيمرتير،

سلطةتحتالعثمانيالبلاطإلىالمورسيهونلجأ،المساعدةزيضت

عنيغبلمذلكمع.نفسهاهيكانتالنتيجةولكن،الثانيبايزيد

فيمغامراتهموذيول،المسلمينإخوانهممأزقالأتراكبال

نداءاتتحثهكانتذلككلليبنتو،فيانهزامهمفيهابما،المتوسط

9016.عامالمورسكيينكلطردذلكمنشيءيمنعولم.سابقة

فيليسالحدد،كثيريالمسلمونظل،المعاكسالغزوبعد

خضعسكانيآثقلآكؤنواحيثأيضآبالنسيافيبلوحسبالأندلس

دافعيمنلكونهمالحمايةلهموفروالأشرافسنة003لمدة

ترجمة،الأفريقيليو،معلوفأمينراجعالثتتعنخياليشبهلتقرير)1(

.او88كرتيه:لندن.سلوغلت
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بالنسياظلت،الروحانيةحيثومن.الأرضومح!نيالضرائب

لها،دولةضمندولةظلت..الإسلاممنجزءآالمورسكئة

المسلمينأنذلكإلىأضف.802(.:6591الينتشزعماؤها

سيطرتهامنالخوفتثيركانتالسكانمنمتزايدةنسبةشكلوا

منسببآالإسلامثةالجماعةإقامة،الواقعفي،كانتفقد.العددئة

9016.عامطردهاإلىأذتالتيالأسباب

معالمسيحيةلأوروباالتجاريةالعلاقاتظتت2914سنةبعد

كوليحسب3،ا-262فيالنرويجمع)وحتىالمتوسطةالمرافىء

ومونبلييهتونسفيالنبيذتبيعوهيمرسيليامعمتينة922(2002:

قوةوتعاظمت.228(:2002)كوليناشطآالارتباطلكونونربون

أنفسهمركزواالذينالنورمانمعسيماولا،المتوسطفيالأوروبيين

ذلكالمستنيررفضحتىباهظةبضرائبتونسوطالبواسيسيليافي

منعددوأقن.ملكآأنجوشارلأصبحعندما1266،عام

امتلكواحيثأفريقياشماليمرافىءإلىالمسيحييندخولالمعاهدات

مهمةميليشياكانتالإسلاميالجانبوفي)فندق(.تجاريةمحطات

.المغربتاريخفيمهمآدورآلعبتقد،والأسرىالمرتذينتشمل

لتموينالقمحمنيكفيما،عامبشكلأفريقيا،لشماليكان

حافلأالسكانعددكانحيثالأندلسإلىوالتصديرنفسها

السكروقصبوالبلحالزيتونمنفائضلمراكشوكان.باللاجئين

الجلدتصذرالبلادكانت،ذلكإلىوبالإضافة.التبادلعلىيساعد

علىالعاشر،القرنومنذ.خاصبنوعتجتواإلى،مرينوسوأصواف
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أوروباإلىتصدرهكانتالذيالحريربإنتاجغرناطةاهتصت،الأقل

الإيطالي.الحريرمحلهحلحتى

كمرتذينبالعيشالمسلموناستمرالجديد،النظامظلفي

السياسةوهذه.المورسكيينأوالجددالمسيحيينمثلمسترين

الارتدادبينماالمسلمونخئرعندما2015عامتثشالةفيالمستهلة

العثمانيينالأتراكمنالخوفنتيجة،رأيناكما،كانتوالطرد،

المتوسط.شرقيفيبوجودهمأشعرواالذين602(،:6591اليتش

كان،المغربمنالهجماتتحتتزاللاكانتإسبانياأنوبما

المقاطعاتإلىالوصولعليهمممنوعآ،ذلكنتيجة،المورسكيون

ئعيدئطردونكانواالذينوهمنفسهالمصيراليهودوعانى.البحرية

مهذدةنفسهاإسبانيارأتالوقتذلكوفي.غرناطةعلىالاستيلاء

وسطفيبل،وحسبالمتوسطجبهةعلىلا،الأتراكقبلمن

عام،بدأتفقد.كبيرأيديولوجيعنصرهناككانولكن.أوروبا

رحلة)عام2914عاماليهودوظيرد،التفتشمحاكم1478،

عنصرآ)وكانوا9016عامالمسلمونوتبعأميركا(،إلىكولومبوس

بدأذلكحدثوعندماإسبانيا(.فيالريفيالاقتصادمناساسثأ

أميركا.منالواردةالمكاسبمنبالرغمإسبانياانحدار

عاليةنسبةإلىأفريقياشماليعلىالإسبانيةالحملةأذتوقد

أفضلمعاملةوعوملواالمغربامتدادعلىاليهودظل.المرتذينمن

منهمالكثيرونجاءبعدما،لذلكونت!يجة.لهمالمسيحيينمعاملةمن

أفريقياشماليإلىكبيرعددمنهمعادإسبانيا،إلىالمسلمينمع
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المتوسطامتدادعلىكماإسبانيافيوكان.إسبانيامنطردواعندما

الإسبانيونالحكاموقعالمعاكسالفتحوعند.الارتداداتمنالكثير

أعمالفيأساسئةكانتالمسلمينالفلاحينطبقةلأن،مأزقفي

ناحيةومن.عددهاوكبرومهارتهاخبرتهابسببوالريالزراعة

دونمنلقيالذي،المغاربةمعالدينيالصراعهنالككان،أخرى

الشعبيةالفنيةالأعمالتقاليدفينرىكما-كبهيرأشعبتآدعمآ،شك

بأزمنةالمقذمة،والمغاربةالمحسيحيينبينالمعاركموضوعفي

.المهرجانات

الاختراعاتكانت؟والدياناتالشعوبإلىوبالإضافة

طريقعنأوروبافيتنتشرالأسيويالأصلذاتوالمعارف

غيرالأزمنةخلالأصبحتالتيإسبانيافيسيماولا،المسلمين

والمسيحيين.المسلمينللعلماءملاذآالأدنىالشرقفيالمستقرة

الثقافية.المؤثراتعنوانتحتأناقشهسوفماوهذا

المتوشطةالطريق

الذينالأتراكهنالككان،المتوسطفيالعربإلىبالإضافة

والمغول،السلاجقةمنوهي،الثانيةالضاغطةالإسلامقوةكؤنوا

5501بينماالوسطىآسيامنباستمرارهاجرواالذينالجدد،

بواسطةربما،الستةمذهبإلىالسلجوقيونارتذوقدا.504و

خراسانفتحواعشر،الحاديالقرنبدايةبعدالصوفيةالإرساليات

وواجهوا،سوريانحوواتجهوا،5501عامبغدادثم(،)الفرس

الأتراككان.الجبلثةالأرمنئةالأراضيفيالبيزنطيةالمقاومةبعض
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عاصمةبرصةمنوجعلت،الأناضولفيتكؤنتقبيلةالعثمانيون

فيالأوروبيالتراسحتىوعبرواا.326عامالقسطنطينيةقرب،لها

البيزنطي،القطاعمحتقين،القسطنطينيةفيالمتصارعةالفئاتخدمة

وكانوا.الأوروبيالجانبعلىأدرنةهيثانيةعاصمةومؤسسين

دخولقبلوالبلقاناليونانفيوانتشروا،مسلمينعسكريآ

الثاني.محفدسلطةتحت1453عامالقسطنطيية

إلىالعلومإحياءنسبةالانبعاثأساطيرإحدىفيجاء

وتخيل.الوقتذلكفيالمتوسطشرقيهجرواالذيناليونانيين

فكرةمعتمشيآطغاةالأتراكوراسينمارلوأمثالمنالكثيرون

فسافر.التواصليمنعلمهذاولكن.لهاوإثباتآالشرقيالطغيان

الأوروبيونالفثانونوقام.التجارفعلوكذلكالاتجاهينفيالسفراء

صورته.لهليرسمالسلطانقبلمنبقينيجنتيلوذجمي.بالزيارات

السلطانكان.0002(وبروتون)جردينأخرىمؤثراتهناكوكان

وكان،المفضلينكتابهأحدليفيوكان،انبعاثرجلنفسهمحقد

كانواالأتراكولكن58(.:8991)بودكإيطاليبواسطةعليهئقرأ

كتبالذيوجيوفيو.إليهمئنطركانوكذلكعظيمآتهديدآيشكلون

قيامعلىيشجعلكيذلكفعلقدالعثمانتةالامبراطوريةعنكتابآ

021(.:8991)بوركالأتراكضدصليبئةحملة

فيأنفسهمالأتراكركزالأساسئةالأوروبئةالأرضوعلى

واديإلىومنها1362،عامنوبلأدرياآخذين1354،عامكليبولي

شبهمناساسيآوجزءآبلغارياوقحوا.البلقانإلىوصولآامارتا،
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؟عارضهجومهدفالهنغاريةالممتلكاتوكانت.اليونانئةالجزيرة

الأتراكعلىبهجومحررواولكتهم6913،عامسيئآسقوطأفعانوا

بعدانتباههمولفتوا2014،عامأنجورافيوالمغولتمرلينبهقام

الجيوشعززتالقسطنطينيةسقوطمع،ولكن.المتوشطنحوذلك

الهنغاريالتأثيرنهايةفعلنة،البلقانجزيرةشبهفيمواقعهاالتركية

فيأنفسهمركزواقدكانوا1417،سنةوحوالي.المنطقةتلكفي

ووسطاليونانبينماالطريقعلى،ألبانيافيجيروكسترامدينةسوق

لهموكان،المسيحثةمنالمرتذينمنالكثيرلهمكانحيث،أوروبا

الإمبراطورتةوهاجمت.التجاريةالبيوتمنوالكثيرمهمةقلعة

ومدن،بولونيافيالجاغيلونتةالسلالةمنالموخدةالدولالعثمانئة

إلىأذىماوهذا)1484(،وأكرمنوكيليا)1475(كفافيالتجارة

تحتأيضآبولونياوكانت.الشرقعنالبولونئةالتجارةانقطاع

1475،عامالعثمانيالحكمتحتأصبحواالذينالتتارهجمات

الحمراءروتانيافيوالغنائمالرقيقأجلمنبغزواتقامواوالذين

وكذلك9ا-894عامكراكوفالتتاروبلغ.الصغيرةوبولونيا

لمهاجمةالكريميينالأتراكمعالثالثإيفانالقيصروتعاون.مولدافيا

عشر.السادسوبدايةعشرالخاصالقرننهايةفيلتوانيا

أوروباعلىالهجومجذدالذيهوالعظيمسليمانوكان

1521.عامالدانوبقلعةبلغراد،فانهارت.الغربثةالجنوبية

التالية.السنةفيالمتوسطشرقيفيالمسيحيةحصنرودسوسقطت

لمساعدةممانعينالبروتستانتوكان.المتوسطيالعالمالذعروتوق

إلىبالنسبةئقذمتنازلاتدون،الأتراكضدصراعهمفيالهابسبورغ
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الحاكماستفرعندما9152عامالذروةالوضعوبلغ.ألمانياكاثوليك

يكنولم36(.:9591غالاتي-)فيشرللقتالالأتراكالنمساوي

كانبلألمانيالغزوتركيمخططمنجزءأالمترتبفييناحصار

البابكانحيث،هنغاريافيالتدخلضدالهابسبورغلإنذاريهدف

الزعماءهممالحركةحزكت،ذلكومع.بديلأحاكمأيدعمالعالي

صليبية.حملةإعدادعنللحديث،الأقلعلى،المعاصرةأوروبافي

شارلالإمبراطورولكن)1(،التدخلضدالعامالرأيأكثريةوكانت

لمراجعة15و5عامأوغسبورغفيتشريعيمجلسإلىدعاالخامس

مخشتةكانتالتىالشياطينحذةمن"للتخفيفوالدينية"الأخطاء"

42(.:9591غالاتي-)فيشر"التركيالجانبفي

كريتجزرعلىالنهايةفيسيطرواالذينالفاتحونوتابع

بمئةذلكبعدالقسطنطينيةسقوطحتىهجماتهمومورلا،وقبرص

القرونطوالالتركيةالسيطرةتحتالبلقانظلبعدوفيما.عام

وفزمت1521،عامبلغرادعلىالاستيلاءتثم.التاليةالخمسة

ذلكبعدفييناوحوصرت1526،عامموهاكسحقلفيهنغاريا

معظمعلىالسيطرة،ذلكنتيجةتركيا،وربحت،سنواتبثلاث

ومولدافيا.ولآشاولايتيعلىوكذلك،وترنسلفانياهنغاريا

مؤتمرحتىالبلقانمعظمفي،الأقلعلىإسميأ،بحكمهمواحتفظوا

1878.عامبرلين

عساوينمنفيهابماالأغانيبمحتوىيقاسأنممكنالألمانيالرأي)1(

9152(.اليبزيغتوركوسكونترابيللوديديالوض

06

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ذهنفيحيةالشرقتةأوروبافيالتركيالاستثمارذكرىوتبقى

فيلحيثموهاكسحقلاسملأن.وصربياهنغاريامثلالأممبعض

العصافيرحقل،صربيافيوكذلك.باقيأزالماالهنغاريينمنالكثير

أقلالتهديدكانالغربتةأوروبافي،ولكن.كوسوفوفيالسوداء

الهنغاريونوجدموهاكسحقلسقوطقبل،الواقعففي.أهمتة

مساعدتهم.إلىالمجيءفيوالنمساألمانياإسهاممحاولةفيصعوبة

استعادتقدقليلوقتمنذكانتلأنها،مختلفةإسبانياوكانت

فيالغربيالمتوسطفيالتركيالأسطولوظهرا.294عامالأندل!س

مياهعلىالغاراتشثتعندماعشرالسادسالقرنمنالعشرينات

المغاربة.إذلالهالإسبانياالسلطانيغفرولم.الإقليميةإسبانيا

يلقونالعئمانيونوكانا.952عامالجزائربربروساالقرصانوهاجم

غينبربروساولكن،الأولفرنسيسسلطةتحتالفرنسيينمنالدعم

علىبالاستيلاءوأمر534)عامالإسبانيالأسطولعلىأميرالآ

هناككان،ولكن.إيطالياوجنوبيسيسيلياسواحلاجتاحتون!.

تونساستعادالذي،الخامسشارلالإمبراطوربهقاممعاكسهجوم

الذينوهمبدورهمالفرنسيونعاكسهاهجماتوهي،بربروساوهزم

علىوبالغاراتالمتوسطفيجديدةبحملاتالأتراكشجعوا

وكرواتيا.سلوفانيا

ومسيحييالأتراكبينالقويةالاصطداماتمنعددهناكوكان

والأسطولأفريقياشماليقراصنةرحمةتحتكانواالذينالمتوسط

طرابلس،إلى،المنطقةلطبيعةاندفعواقدالقراصنةوكان.التركي

هذدوالذلكونتيجة.اليابسةعلىلاالبحرعلىعالةليعيشوامثلآ،
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كانوا056)ومنذسيسيليا؟فيالحبوبمنبمؤونتهاإسبانيا

شاعرةالغربتةأوروباوكانت،الإتجاهاتجميعفييهاجمون

وصولأبالتجارةوأحيانأ،أفريقياشماليعلىبالهجمات،بوجودهم

تلكفيطرابلسيهاجمأنالثانيفيليبونوى.بريطانياسواحلإلى

هزمهوهنا.ذلكمنبدلأجرباإلىذهبولكنهنفسهاالسنة

معتحالفآويقيمثانيةيتسلحأنقرر،لذلكونتيجة.التركيالأسطول

بانتزاعهمأكبرأصبحواقدكانواالذين،الأتراكليهزموالبابويةفينيز

إلىالمدخولبذلكفقدتالتيالبندقيةمنقبرص1571عام

والنبيذ.والنحاسوالقطنوالملحالسكرمنمواردها

عبرئنقلكانهذاأنالشرقمعارفمرحلةفييقالوكان

الأساسيأوروبارابطلقرونكانتفلطالما".الغرب!عينالبندقية

التجارةفيواستمزت،إسلاميةبحيرةالمتوسطأصحعندمابالشرق

فيهالمشكوكإسبانياحليفدائمأالبندقيةكانتوهكذا.الشرقمع

،والبلقانروسياجنوبيمنالحبوبمنمؤونتهاعلىلاعتمادها

فقد.البوسفورفيالتركئةالمراقبةعبريمزأنذلككلعلىوكان

التركئةالموافقةبواسطةالشرقيالمتوسطعبرالمتاجرةبإمكانهاكان

شراعيةبسفن،المناسبةلهذه،الب!ندقيةساهمت،ذلكومع.فقط

فيالأتراك0157عامهزمالذيالمشتركالأسطولإلىلتنضم

.الشرقمنالآتيالبحريللتهديدمؤقتآحدأواضعآليبنتوخليج

سنواتثلاثخلالقؤتهميستعيدواأناستطاعواالأتراكولكن

أذىالانتصاروهذا.وتونسإسبانياعلىملحوظأانتصارآليمخلوا

بالعودةلفيليبسمحتالمتوسطفيرسمئةمعاهدةإلىاوانفراجإلى
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البلدانمعدائممسقحبصراعمرتبطآكانحيثالشرقيةأوروباإلى

الشرعية.البروتستانتية

النمسامهاجمين،جبهةمنأكثرعلىيقاتلونالأتراكوكان

لإسبانيا،المشاكلتخلقالبروتستانتتةبريطانياوكانت.وهنغاريا

الإسلامية،القوىإلىتتوددكانت،الباباجرممنتحررهابعدلأتها،

إمداداتساعدتحيث،أيضآمراكشفيبلتركيا)1(فيفقطليس

منعطفلغزوالصحراءعبرحملةعلىالبلادتلكالتقنيةإليزابيت

عشرالسادسالقرنأواخرفيللمراكشيينالأسلحةفباعت.النيجر

هيالدولةأسبابتكنولم.الكاثوليكالبرتغاليينضدلاستعمالها

قريبآئرىالإسلامفكان.التحالفاتهذهمثلإلىأذتالتيالوحيدة

اعتباروعدم،العبادةأماكنفيالصورتحريمفيالبروتستانتئةمن

.122(:2002)كوليالرهبانيةلأنظمةاونبذ،مقذسآسزآالزواج

نأهيذلكفيوحختها،الأتراكمعالتحالفإليزابيتفنشدت

ملكيمارسهاالتي""الوئنيةكرهفيمتثابهونوالمسلمينالبروتستانتيين

وخدالذيهوالأيقوناتكرهأنهوالصارخالمثلوكان،إسبانيا

نظروجهةتمثلمواقفهاوكانت.الكنيسةفيوالمصلحينالمسلمين

غيرلكونهمالأتراكضدالحربلوترونبذ.البروتستانتيينبينواسعة

علىالمؤمنينغيرهجماتإن8(::9591غالاتي-)فيشرمسيحيين

وهوالمسيحعدؤولفجورالشرورلكثرةاللهعقابإلأهيمااوروبا

هذهوقبل.أيضآمنخرطةكانتالسياسثةالعواملأنشكولا.البابا

البرونزية.المدافعمنلأسلحتهمالإنكليزيالتصديرإلىالأتراكاحتاج)1(
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الملكضدشائعةسرت1212،حواليأي،طويلبوقتالمرحلة

تطويقبهدفمراكشمعالتحالفحاولقدكانأنهمفادهاجون

إليزابيتأرادتالحالهذهوفي.مستمزةإمكانثةهذهوكانت.فرنسا

ضدالتحضيراتلإعاقةتحوييةبضربةإسبانيايهاجمأنالسلطانمن

-1(للآرمادا)بريطانيا

ومأزق.واحدةجهةمنكلهالتعاونإلىالتوقيكنولم

المساعدةلمفاوضاتمتحمسينكانواالأتراكأنيعنيكانالمورسكو

كانواالبروتستانتلأنإسبانيا(،الحالهذه)وفيالكاثوليكضد

إليزابيتتشجعهمكانتوالمورسكو.المسلمينلمساعدةمستعدين

قدمنهمالكثيرودنكانحيثلمراكشعسكريةمساعداتقذمتالتي

بشكلسيطرتهمتحت،الواقعفي،ساليمدينةوكانت.انسحبوا

لعبرر،المنصور،المراكشيالحاكمبحملةقواتهموشاركت،واسع

الذهبمنكمياتعلىمستولين،سنغايفلكوإسقاطالصحراء

سلفهاجاء،إليزابيتتوفيتوعندما.أحلامهمواصلةعلىلمساعدته

فكرةمنخائفأوكان،الإلهيبالحقالكبيرالمؤمن،الأؤلجيمس

التفاهماتفالغى"،المؤمنيندزغيرعصيانشماولا،الحصيانتشجيع

فيإسبانياضدالمراكشيةالمساعدةفنشدالأؤلشارلأقا.السابقة

اعتمدتوصاعدأ4017عامومنعر،السابعالقرنمنالعشرينات

ومالطا.طارقجبللتموينومراكثىالجزائرعلىبريطانيا

الآرماداكانتعندما1582عامالقسطنطي!نيةإلىإنكليزيسفيرأولعتن)1(

ئحضر.
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تلاشت،قدالصليبيةروحيةكانتالإليزابيتيالعهدوحتى

البضائعفيالمتوسطفيالمسلمينمعمهضةتجارةهنالكوكان

والفاكهةالسكربدورهمالمسلمونوصذر.الأسلحةوفيالصوفية

فتواصلت؟وحدهاالتجارةفيالاحتكاكيكنولم.بريطانياإلى

فيالسواحلوحولالقتالطعبرالمسلمينمراكبوأبحرت.الهجمات

القرنمنالثلاثيناتوفي.الرجالوعلىالبضائععلىللقبضمحاولة

غربيفيساحليةقرىالجزائريونالقراصنةهاجم،عشرالسابع

إلىواسعةبعثةنفسهالوقتفيمراكشوأرسلتهـايرلندا،بريطانيا

2002:)كوليالبريطانيينعندلأسراهمفديةفيليفاوضوالندن

عشر،السابعالقرنمنالأولىوالأربعينات0016بينوما115(.

تجاريمركب008منأكثرعلىأفريقياشماليقراصنةاستولى

000.12نحوعلىوقبضوا،والأطلسيالمتوسطفيبريطاني

هذهسياقوفي.مماثلةبهجماتالبريطانيونوقام.موضوع

البريطانيين،منسيماولاالرجالمنالكثيرعلىفبض،الصراعات

فقدالآخرونأقا،أفريقياشماليفيبعضهموأقام،بعضهمفافتدي

الاهتماموتزايد.العدولمصلحةعاملينإلىأوعبيدإلىتحؤلوا

عرفتالتيالمرحلةهيتلكوكانت.نفسهالوقتفي،بالإسلام

.وكمبريدجأوكسفوردفيبالعربيةكرسيأولتاسيس

منوسلسلةأكبردبلوماسيةجهودآعشرالسادسالقرنوأنتج

وتسقم.تركتاسيماولا،الإسلامئةالقوىمعوالتبادلاتالبعثات

والكاثوليكالبروتستانتمنالأوروبئةالقوىمنثمينةهداياالسلطان

وفيما.الغرببزيارةوسواهمالشرقمنسفراءوقام.سواءحذعلى
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واستمر،التجارةإلىتوقمحلهاحلتوانتقدالصليبيةروحكانت

درجةعلىأوروباوفيالمتوسطفيالإسلاميالهجوممنالخوف

إلىالسادسجيمسوصلوعندما.رأيناكما،الصراعفاستمر.أدنى

منانتقامذلكوتبع.إشانياوسالمإليزابيتسياسةنقضالعرش

ديفونفقدعشرالمابعالقرنمنوالثلاثينات0161بينوما.السفن

625)سنةوفي.أفريقياشماليبقرصنةمراكبهماخمسوكورنول

ميلآ03بعدعلىبليموثمنملأحألفنحوعلىفبضوحدها،

هذهالنهبأعمال!مثلوأثار94(.2002:)كوليالشاطىءمن

الراكبعلىالضرائبالأؤلشارلوفرض،الحكممنإستياء

بالقراصنة.المتعلقالأسطوللتحسين

.الأدبفيمهضآدورأ،نفسهالوقتفي،المسلمونولعب

(،البندقية)مغربيشكسبيروعطيلمارلوتمبورلينبريطانيافيفكان

فقدفرنسافيأقا.نفسهاالمرحلةفيالمسرحيةالأعمالمنوجمهرة

حكاياتظهرتإسبانياوفي.كلاسيكيآعملآباجازيهأصبحت

عنشعبئةتعابيروهناكالسيد.عنسيماولاالاستعادةعنتتحدث

التايمزنهرشهدبريطانياوفي.والمغاربةالمسيحيينبينالصراع

والقوىالمسيحئةالقوىبينالبحرئةالمعاركفيتشريعإعادة

كاناليعقوبتةالمهرجاناتهذهوفي145(.:9991)مطرالإسلامية

يرولم.الهلالعلىمنتصرآ(جاورجيوسالقديس)صليبالصليب

سنةوفي.المسرحعلىالمسلمينلصورنهايةالإليزابيتيالعهد

عنجديدقانونسنالساحراتمجمعحديقةمسرحقذم1751

والسلاسلبالأطماررجالعرضشكلفي"العربيالمغرب"قضئة

66

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أخليقدكانحيثأفريقاشماليفيأسرىكأنهمالمخشخشة

قصير.وقتمنذسبيلهم

تعنيالعاليالبابقوىكانتفقد.المتوسطةأوروباإلىلنعد

القسطنطينية،سقوطبعدوهو،،دائمآعنصرآالأوروبيةالسياسةفيان

أيضآتركياكانتفقد.المغوليالإسلامومنالعربمندلالةأكثر

دعمالطرفينأحدربحإذالأنه،الداخليةالسياسةفيكامنآعاملآ

منالتماسهإلىالآخرالطرفلجأ،الأخرىالمسيحيةالقوى

عنفردينانساتهارترالهابسبورغأحدأعلنهنغارياوفي.اسطنبول

عثمانيأدعمألنفسهآخرمذعأفن،نفسهالوقتوفي،حاكمأنفسه

معالتوافقفيالخامسشارلالامبراطورفشلوعندما.نفسهاللغاية

في،فعلوهكذا.العثمانيينمعهدنةالتمس،9153عامالبروتستانت

يفعلأنحاولالذيفرنسافيالأولوفرنسوافردينان،مختلفةأوقات

بريطانيامنإليزابيثالملكةأرسلتفيما،الامبراطورلمعارضةذلك

الحاجةكانتألمانياوفي.الكاثوليكيةالقوىضدتحالفآلينطمسفيرآ

اللوتريينأنتعنيلل!نمساتركيغزولمحاربةماليةمواردإيجادإلى

سبيلفيالإمبراطورقبلمنتنازلاتفرضعلىالقدرةلهمكانت

الإمبراطوريةسياسةكانت،الاتجاههذاوفي.الكاثوليكاحترام

واضحبشكلالتركيةالإسلاميةبالضغوطمتأثرةالهنغاريةالنمساوية

تهديدآالدينيالإصلاححركةوكانت.عشرالثامنالقرنحتىصعودآ

المقاومةعلىلقدرتهاثمومنالهنغارتةالنمساويةالإمبراطوريةلوحدة

وكانت،المؤامرةمننوعوالإسلامالبروتستانتبينوكان.والصمود

الإسلامي.التقدم،واسعبشكل،قاومتالتيهيالمسيحتةالقوى
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1521عامبعدألمانيافيبهمللاعترافالبروتستانتصراعإن

لقد.التشريعيأوغسبورغمجلسفيبانتصارهم1555عامانتهىقد

الهابسبورغلسيطرةالخارجيةالتهديداتبسببعظيمآانتصارآانتصروا

ومن،الغربفيالأولفرنسواسلطةتحتالفرنسيينمنأوروبافي

هنغاريادولةفي،الشرقفي،المشكلةوتركزت.الشرقفيالعثمانيين

المتلاحقة.التركيةللهجماتوالمعزضة،الطرفينقبلمنالمشهاة

واتساعهااللوتريةتعزيزأن،الواقعفي،الملاحظمنكانفقد

العثمانيةالإمبراطورتةإلىترذأنيجب1555عامألمانيافيوتشريعها

آخر.عاملأيإلىرذهاقبل

البلقانفيالمسيحيينضدالغربنحوكهمتحمالعثمانيونوتابع

النمسامعحربخلال1683عامفييناضواحيبلغواوقد،وهنغاريا

زنتامعركةفيالهزيمةنهايتهافيعانوا99(ا-682)وبولونيا

بين)9916(الحربنهايةفيكارلووتزمعاهدةوبعد)8916(.

المعاكسالهجومبدأ"،المقدس"الحلفوالعثمانيةالإمبراطورية

وترنسلفانياهنغارياعلىالسيطرةالنمساربحتأننتائجهمنكانالذي

بولونياوربحتوموريادلماتياالبندقيةنالتفيما،وسلوفانياوكرواتيا

في،الأكبربطرسبقيادةالعثمانيينضدالروستقدموبدأ.بودوليا

الضغطهذاوتابعت.عشرالسابعالقرننهايةفي،تقريبآنفسهالوقت

نهرحتىصعودأالأسودالبحرشرقيأراضيربحتالتيكاترين

الأسودالبحرمنطقةفيإقليمآروستاتنللم1774وبمعاهدة.دنستر

علىالأرثوذوكسالمسيحيينحاميةأصبحتأنهااذعتبل،وحسب

نتائجوثقافيآتاريخيآلهكانادعاءوهو،التركتةالإمبراطوريةامتداد
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الإمبراطوريةتلكتفكيكفيالمشاركةوالنمساروسياوتابعت.مهضة

ذلك،ومعا.812عامروسياإلىب!ارابياذهبوهكذا،أوروبافي

منجزءعلىالسيطرةتركيااستعادتالنابوليونيةالحربنهايةوفي

الحر!إلىمؤذيةالتفكيكعملتةاستمرتلذلكونتيجة.البلقان

تركيادعمخلالهاالغربيةالقوىحاولتالتي6(ا-853)الكريمية

حذدت،روسياأمامتركياانهزاموبعد،1878عاموفي.روسياضد

لبلغارياالاستقلالوأعطت،البلقانفيالإدارةأسطفانسانمعاهدة

الضغطتحتفيهالنظرأعيدذلكولكن،ورومانياومونتينيغرووصربيا

ونتيجة،النهايةوفي.نفسهاالسنةفي،برلينمؤتمرفي،الغربي

العثمانيونخسر12،ا-119فيالبلقانيالتحالفأماملانهزامهم

القسطنطينيةطحولصغيرةمقاطعةباستثناء،أوروبافىمقاطعاتهمكل

الاسيوية؟والهويةالأوروبيةبالهويةادعاءاليومتعطيقمالتيوهي

الاجتماعاتفيمهمةمسلمةقوةئدخلالأوروبيالاتحادفيوقبولهم

المسيحي.الطابعذاتالسرية

المسيحيونوقرالمقاطعاتهذهكلفيالتركيالحكموتحت

نوعمنعبيدوهم،جددآمجندينروما(إلى)نسبةبالرومالمعروفون

ليصبحاسطنبولفييتدزبصبيةأربعةكلمنواحدكانوهكذا،ما

منسواهممنمميزينالألبانيونوكان.المقامعاليمديرآبعدفيما

منعاليةبنسبةبلوحسبالسلافيةغيربلغتهمليسالبلقانسكان

)هـانعشرالخامسالقرنفيالأتراكظلفيالإسلامإلىالارتداد

كانفقدالبلقانباقيأقاكاثوليكئا(.أصبحقدالجبلعشائربعضكان

مقدمةفيينافيالأتراكانهزاموكان.مختلطآهـاماأرثوذوكسيآإفا
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معاليونانمنانسحابهمإلىأذىماوهذا.أوروبامنلتراجعهم

بطلأ(،بيرونالثماعرفيهاأصبح)التي821)عامالاستقلالحرب

أخرىأمكنةومن8ا-877حربفيالروستقذممعبلغارياومن

تبادلكاناليونانومع.الأولىالعالمتةالحربقبلالبلقانمن

اليونانمنذهبواالذينالمسلمينبعضباستثناءعرقيوتطهير،سكان

المسلمونيزاللا.اليونانإلىتركيامنالمسيحيينوبعض،تركتاإلى

والبوسنةوكوسوفوألبانيامنأخرىأمكنةوفياليومحتىيعيضون

التتارالمستوطنينبعض)معوبلغاريامقدونيامنوأجزاءوالهرتزغ

(.الأصلوالجركسيي

التركيالإسلاممنأوروباعلىالأعظمالضغطزمنجاءوقد

السادسالقرنمستهلفي،الدينيوالإصلاحالانبعاثمرحلةفي

والتطوراتالتركيالتقدمبينكانتالتيالصلاتهيفما.عشر

مجلعريشجعهكانباليونانالاهتمامانتعاشإنأوروبا؟فيالهامة

فيثمفزارافيالمنعقدالأرثوذك!ةواليونانيةالرومانيةالكنائس

وقد.التركيللضغطماشرةنيجةكانماوهذا،438)عامفلورنسا

الثرقيالإمبراطورحاجةحثتهاالتيالكنائستوحيدمحاولةفشلت

ولكن،القسط!نطينيةالمهذدينالأتراكضدلمساعدتهلوغسباليوجون

حثتفويضيوفد007فيهبماالعلماءمنالكبيرالعددوجود

الكلاسيكية،والفلسفةوالفنوالتاريخبالنصوصالاهتماماستعجال

:9791)هيبير"الإنسانيةالفلسفةبطلالم،أفلاطوندراسةولاسيما

مديسيكوسيموحضرحيثفلورنسافيبعضهموظل68(.

الأفلاطونية،للدراساتأكاديميةوأسسأفلاطونعنمحاضرات
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لاتينيينلمؤلفينمخطوطةآلافعشرةنحومنمذهلةمكتبةوابتنى

ولونانيين.

كردةإليهئنظرالانبعاثعصرأنوهوالرأيفياتجاهوهناك

الرفاهيةمننماذجوقرماوهذا.الإسلاميالشرقأتهةبوجهفعل

العودةوكانت.الكلاسيكيةللنصوصأعمقمعرفةفيهابما،والحضارة

القسطنطينيةطريقعنأوإسبانياطريقعنسواءالنصوصتلكإلى

قدكانتالتيوالمغولتةالعثمانيةالمجتمعاتبوجهالماضيإلىنداء

الأرثوذوكسيةالكنائسواجهتهاوالتيالشرقتةأوروباإلىتسربت

الغريةالرومانيةالامبراطوريةوكنائسالشرقكناض،والكاثوليكية

إنجازاتعلىالكلاسيكيالماضيإلىالرجوعوشذد.التواليعلى

بجذورهالأدنىالشرققيمةمنمنتقصآ،وروماالقديمةاليونان

إلىالعودةهذهكانتوقد.الإسلاميووجودهواليهوديةالمسيحية

للثقافةالإسلاميالتهديدعلىرذا،بالفعل،الكلاسيكيالعالم

الإنسانيينحبأنفرأىذلكعلىسارتنجورحوعتق.الأوروبية

العالمثقافةولمناهضة.للإسلامكرههميغذيهكانورومالليونان

.جهاتعذةعلىفدمآيمضيالقديمةالعصورإحياءكان،العربي

تلك)ولاسيماالمؤثراتبوجهفعلرذةكانالانبعاثعصرأنفكتب

أيامفيبزخمتسيرالعربيةمناهضةوكانت(وسواهسينابابنالمتمثلة

.(1ره:6291)ستمسنركبترا

علمانينهجفيهيحللمستقبلنموذجآالكلاسيكيالعالمووثر

يسمحوانمحصورآدورآالأخيريعطيأنمحاولأ،دينينهجمحل

النداءوجعل.والعملالمعرفةمناخرىلأشكالأكبربدورللأؤل

71http://www.al-maktabeh.com



منالمنبثقالعالمصورةتطويقفيأسهلالأمورالكلاسيكيينإلى

الثورةوإماموبيكنغاليلهأمامالطريقفتحوفيالدينيةالنصوص

وداروين،نيوتنإلى،الفلسفيةالتنويرحركةعبر،الناسقائدةالعلمتة

إلىعلميةإنسانتةنظرةوكانت.العلمانيالتفكيرسيطرةسيادةهـالى

فيوتعليمهتاريخهمراحلبعضفيالإسلامفيظهرتالعالم

منشقوهمأيضأوللمسلمين.دينيهوماعلىتقتصرولا،المدارس

والثورةالكلاسيكيةإحياءإن،مباشرةغيروبصورة.وهراطقتهم

جزئثا.التقاليدتلكعلىحاتظالذي،للإسلامبشيءمدينانالعلمية

العربتةطريقعن،اليونانيةمنالترجماتعبرممكنآالانبثاقوكان

905(.:4991بارالت-الوبيزجزئتا

معإيجابيةوأكثرأقوىوصلحلقاتالانبثاقعصرووقر

تجاريةصلاتوالبروتستانتالأتراكبينوكانت.المسلمالشرق

فرنسيسأمثالمنالكاثوليكالحكاموكان.وأيديولوجيةوسياستة

السخيةالهداياالسلطانإلىيرسلونبالقسطنطينيةصلةعلىالأؤل

بإدانةمقتدينأنفسهمالبروتستانتيرولم0002(،وبروتون)جردين

قوننهالذيالعالمبتقسيماعترفواولاالعدو،معتجارتهمجزاءبابوية

وتتاجرتصتعهاالتيالدانمركيةالأسلحةكانتأفريقياوفي.الفاتيكان

وفي.آخرينأعداءوإلىالمسلمينإلىئرشلالبروتستانتيةالقوىبها

وبريطانيا،هولندافيالبروتستانتيةالبلداننجاحمنجزءآإن،الواقع

منحتهاالتيالأسواقإلىتتسربوهيوسكندينافيا،ألمانياوشمالي

علاقاتإقامةفيحرتةأكثركونهاإلىجزئيآمرذة،والبرتغالإسبانيا

والوطنية.الإسلاميةالأنظمةمعتجاريةوغيرتجارية
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الشماليالمل!خل

الإسلامحملاتفيالثالثأوكرانياإلىالتتارتحزككان

عامألفعمرهقديمكتيار،السابقةكالحملة،ئرىوكان،الأساسية

منأوروباإلىوتأتيوالتوركيةالطائية-الأوراللةتتكلمشعوبمن

دراماتيكيةارتداداتلهكانتحزكوهوالجرداء،الوسطىآسياسهول

بشكلولو،جزئيآعافيتهااستعادتالتيالرومانيةالإمبراطوريةعلى

العربكان،أوروباإلىالمغولوصلوعندما.الأقلعلى،مسيحي

وفي661،عامالنوركيينالقياصرةهزمواأنبعدروستافيحاضرين

سنواتثلاثنحووبعد.عاصمتهمذقرتعندما737،عامالقوقاز

كيافدولةارتدادمنسنتينقبلهذاوكان.اليهودتةالقاصرةاعتنق

وجههم،علىالهائمونالأتراكوتسزب889.عامالمسيحيةإلى

ولم،الجنوبيةروسياسهولإلىالكبثمكبعدفيماشضواوالذين

حينعشرالحاديالقرنفيذلكوكان،مسلمينيومذاكيكونوا

وهذه.العلياوفولغاكريميامدينتيإلىمسلمونتجاربهملحق

تحزكتبعهاالجرداءالسهولعبرالغربنحوالمبكرةالتحركات

كيافبلغالذيالعظيمخانسلطةتحتالذهبيةوالقبيلةالمغول

نهرعلىالمتجانسغيرالأمراءاتحادهازمآ1223عامالمسيحتة

كلكا.

تسقمالذيخانجنكيزالمغوليةالإمبراطوريةأن!ث!أقدوكان

الأؤلالأصاسيهدفهوكانا.602عام،الحاكملقب،اللقبهذا

انبعدالغربنحوللهجوماضطرولكنه،الجنوبفيالصينهو
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وانطلقت.وأعدمواالاتجاهذلكفيأرسلواقدموفديهبعضكان

1223عامالقوقازعبرواحتىوتابعواأفغان!انعبرانتقامآقواته

ولكتهم.السنةتلكفيالبهشكية-الروسيةالقوةعلىمنتصرين

شتاءحتىالشرقيةأوروبايغزوالم1227عامجنكيزوفاةبسب

خاناتأشسالذيخانجنكيزحفيدباتو،يقودهم7،أ-236

منالغربيالجزءفيالمسلحةللقواتأعلىقائدآوانتجبكثك

فيهانهبتالتيالسنةوهي0124،سنةوفي.المغوليةالإمبراطورية

عامهزمثم،كلهاروسئافتحقدكانروسيا،مدنأكبر،كياف

وقوةبولونيا(فيالآنهيمنطقة)منالسيليسيالجيش241)

عندماالغربيةأوروباغزووشكعلىوكان.بيومينذلكبعدهنغارتة

فيليشاركقواتهمعفتراجعالإمبراطوريةرئي!بموتسمع

روسياجنوبيفيأسسهاالتيالدولةوكانت.التاليةالانتخابات

قدالذهبيةالقبيلةأنشكولا.عاممئتيلمدةخلفائهقبلمنتحكم

الارتدادبعدولاسيماالأوروبتةالسياسةفيأساسياعاملآأصبحت

الأسلمةأنمع4013(،592)-)غازانسلطةتحتالإسلامإلى

سقوطئعيدأي67(،ا-257)بركسلطةتحتبدأتقدكانت

الفاتحونوأضس!.الإيرانيالتقليدمعالدولةوخدارتدادوهو،كياف

منالبولونتسيةوالسهولكريمياالعليانقطتهاتشملسلطةالجدد

منمقاطعاتوكذلكسيبيريامنوجزءآالأورالنهرحتىالدانوب

تهديدعلىساعدهمالذيبتيمورعلاقةعلىالتتاروهؤلاء.آسيا

التتاريهاجمبدأ،النهايةفيتيمور،ولكنموسكو،إلىؤخة

الغربية.-الشرقيةللطرقنفسههومراتجتهأرادلأنهربما،أنفسهم
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تعنيوهي،التركتةكازاكمناسمهمالمشتقالكوساكوكان

الأسودالبحرحولجبليةأراضيىفييعيشونالحر،الرجلأوالمغامر

فئاتعلىينطبقعشرالخامسالقرنفيالتعبير،وكان.قزوينوبحر

تلكفيالهاربينالأقنان)وعلىدنبرمنطقةفيمستقلةشبهتتارية

الحكممنشيءلهاوكانمسلحةمجموعاتأنشأت(المنطقة

مقابلالروسئةالسلطةتمنحهاالامتيازاتبعضلهاكانكما،الذاتي

فيبولونيافيالحالكانتوهكذا.عسكريةبخدماتالاعترإف

استعمارعلىعملواالذينهمالكوساكوكان.عشرالسادسالقرن

الروستة.المظلةتحتسيبيريا

علىوبولونيالتوانياحتىالغربنحوالذهبيةالقبيلةوعبرت

1242،و1241بينالمنطقةتلكمعظمحاكمة،البلطيالساحل

منالسيبيريينوالفرسانشميلنكمعركةفيالبولونيالجيشهازمة

خانلانتخابمنغولياإلىعادت1242وفي.التيتونيةالجماعة

بولونياشرقيالحمراء،روتانياستدةسنةخمسينلمدةوظلتجديد،

الدوقتجقع0124وحوالي.كراكوففيقيادتهامراكزمعالصغيرة

مع1251حواليالمسيحتةقبلتدولةفيلتوانيةفطرتةقبائلمندايس

كانذلكومع.سنةمئةلمذةالكبيرالتأثيرلهيكنلمالارتدادأن

بروسيامنالتيتونيينالفرسانمحاولاتتقاومأنالبلادباستطاعة

مسيحيةلتوانياتصبحأنوقبل.البلطيةالمساحةكاملعلىللسيطرة

وكانوا"،المسلمين"العرباسمتحتمعروفآاللتوانيالشعبكان

)كرستيهانسنالتيتونيةالفرسانجماعةبهاقامتصليبيةحملةموضوع

الوندزكان"الغربي"الزحفمنأخرىناحيةومن916(.:0891
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برنارسانأنثمأها،1147عامالحملاتمنجديدلنوععرضة

ونيلالنذورلتنفيذرخيصةطريقةبعدفيماأصبحتصليبيةكحملات

المقدسة.الأراضيإلىالسفرمنكلفةوأقل،الروحيالسماح

بحضعلىمسيطرة،الث!رقنحواللتوانيةالدولةوتوسعت

الحمايةلتأمينالروتينيةالإماراتبعضإلىمنضقةالكيافيينمناطق

معركةفيالمغولجث!علىانتصارهموكان.التتارالمغولمن

مناللتوانيينمكنماوهذا1363،عامالزرقاء()المياهفوديشنيه

معظمعلىالإشرافإعطائهمامعوبادوليا،كيافمقاطعتيربح

السابقة،الذهبيةالقبيلةأراضيأمرتوتيالدولةوأرادت.أوكرانيا

عامفورسكمعركةفيالهزيمةفيالهدفهذانهايةكانت،ولكن

البحرحتىالبلطيقمنالخطامتدادعلىالدولةتمددتوقدا.993

الساحل.مناكلم05علىسيطرتحيثالأسود

بدورهالعبتالتيبولونيامعوطيدتعاونعلىلتوانياوعملت

)قاهرسوبيسكيجونهزمعندماالعالميالمسرحعلىمهمآدورآ

1673عامشوكيممعركةفيالعثمانيينالأتراكهجمات(الأتراك

قبلأعوامعشرةكانوذلكالعدو؟كوساكيةانتفاضةناصرتبعدما

فيينا.عنالناجحبالدفاعيوحواأن

المسيحيينجماعةاستمرتالتتار،سيطرةمرحلةوخلال

إلىالمغولالحكامارتدادمنبالرغموجودهاإثباتفيالروس

دليلمنهناكوليس.ثقافيآخافتةالسيطرةهذهوكانت.الإسلام

علميأوأدبيأوفلسفيأودينيإسلاميأوتركينصأيأنعلى
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هذهخلالالسلاتشرقيمنعامتةأيأوالسلافونيةإلىئرجتمقد

هذهفيواقتصاديأ؟سياسيأمختلفةكانتالأمورولكن.المرحلة

بعلاقاتالمسلمونوالتتارالمسيحيونالسلافارتبطالعوالم

المسيحيينبينقرابةإلىبالإسلامالاحتكاكأذىوقد.مستمرة

كانتالتي،تركياسلطنةإلىبالنسبةصحيحأذلكوكان،والمسلمين

المسلمين،الحكاممعالعلاقاتوإقامةالخارجمنالزواجتفضل

.العائلاتبينالزواجتشجيععلى

فاتحآكانالذيتيمورولكنجنكيز،إمبراطوريةوانهارت

فقد.يطللمشرقآالبعيدتدخلهولكن.إحياءهاادعىفتزكأمغولآ

جورجياوأخذبعد،فيما،وحاربموسكو،واحتلساعد

تحتالعثمانيينالأتراكهزمالنهايةوفي.المحيطةوالمقاطعات

منبالقرب1672(،لراسينباجازيه)مسرحئةالأؤلبايزيدسلطة

.رودسفرسانأيديمنسميرناانتزعكما2014عامأنقره

تاركةعشر،الخاصالقرنمنالثلاثيناتفيالذهبيةالقبيلةوتفككت

وقد.وكريمياواستراخانقازانخاناتوهيتخلفهادولثلاث

المسكوفيونوظلا.475عامتركيةتابعةالأخيرةهذهأصبحت

تصاعديأ.فاترةبصورةيتثمكانهذاولكن،الضرائبلهميدفعون

للحكمحذلوضعالوقتحانأتهالرهيبإيفانقزربعد،وفيما

بادئآ1552،عامقازانفاحتل،المركزيةروسيافيالمغوليالتتاري

علىالمراقبةومؤفنأسنواتبأربعذلكبعداستراخانعلىحكمه

السادسالقرنوخلال.القزوينيالبحرحتىوسبيلهاالبحريةالمياه

إلىسيبيرياغاباتعبررائعسريعبتوشعروستاانطلقتعثمر
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الهاديبلغتحتىالفرو،عنبخهمفيالكوساكيساعدها،الشمال

وداخلةالقرننهايةعندكمشتكاجزيرةشبهبهافلحقة9163،عام

عشر.السابعالقرنمنتصففيأمورنهرحولالصينيالعالمإلى

الإسلامي،آسياوسطكانولوسيبيريا،الروصاستعمرماوسرعان

تحتوظلعشر،التاسعالقرنحتىيجابئلم،أفغانستانحتىنزولأ

للأديانالسوفياتيالنظاممعاداةمنبالرغمالمسلمينوالثقافةالحكم

.عامبثكل

وجودهفيالتتاريالاتحادظل،الروسيالتوسعمرحلةوخلال

،1664عاموفي،اوكرانياففي.الروسيةبأوروبااليومنعرفهمافي

حمايةتحتبتألبنفسهجديد،قائدوهودوروشنكو،بيتروضع

تعي!لتوانيا(معتتعاونكانت)التيأيضآكريمياوظلت.الأتراك

منعددآمعهمالأتراكوجمع.العثمانيينحمايةتحت1783حتى

وموسكوبولونيالإنذاروذلكمهفةعسكرتةبعملتاتليقومواقؤاتهم

فيحتىكريميامنالأكبرالجزءيشكلونالتتاروظل.مهادنةلإجراء

الوسطىآسياداخلإلىمكرهينتفزقواحتىالسوفياتيالاتحادظل

العالميةالحربفيالألمانوبينبينهممزعوملتعاون4591عام

الثانية.

كان4916،عاموحيدأحاكمآالأولبطرسأصبحوعندما

تهديدمنالجنوبيةالمسكوفيةالحدودحمايةالأولالسياسيهدفه

عامالأساسيةمحاولتهوفشلت.العثمانيونيدعمهمالتتارغزوات

القوىفيلنقصأزوفبحرعلىقدمموطىءإيجادفي5916

البحرتة.
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أسطولبناءفيالغربيةالأوروبيةالدولاتبعلذلكونتيجة

بأنهواقتنع.عامبعدأزوفعلىالاستيلاءفينجحوهكذا،قوي

وأمضى،الأتراكيهزمأنشاءإذاالغربيةالت!كنولوجيايشغلأنعليه

المراقبةمجالوشعوقد.الغايةلهذهوبريطانياهولندافيعامآ

وتابعت)1723(.الفرسحسابعلىالقزوينيالبحرطوالالروسية

الشاطىءأقنتالتي69(،ا-762)العظيمةكاترينالتوسعهذا

وتوشعت)1783(كريمياإليهاوضضتالأسود،البحرمنالثممالي

روشاربحتالجديد،القرنمطلعوفي.الأورالاجتازتحتى

ذلكبعد،سجلتوقد.نابوليونقهرفيلمشاركتهاعريضآجاهآ

تركيا1826،عامالفرس:مسلمةقوىعلىالث!رقفيانتصارات

التاسعالقرنمنالثلاثيناتخلالالقوقازجبليي9،ا-828في

القرنهذامنالأؤلالنصفوفي.منهالأربعيناتوخلالعشر

عامطوعأمعهاجورجيافاتحدت:القوقازفيروستاتوشعت

باكوجزيرةشبهفيهابما،الشماليةأذربيجانالفرسوسقمت1018،

ال!ثيثانالمسلمونوصمدا.828عامالأرمنيةوالمقاطعة1813عام

يأعامأوعثمرينخمسةطوالالروسيالامتدادوقاومواذلكرغم

ثتتعشرالتاسعالقرنمنالأربعي!ناتوفيا.985و1834بينما

وفي.الرعاةمنمعظمهاكانالتيكازاخستانفيحكمهمالروس

عنباحثةالألسكاروسيةأميركيةشركةاستكشفتالأقصىالشرق

تلكتصبحأنقبلكاليفورنياشماليفيروسئاحصنآوأقامتفرو

الروسي.للنهرالاسممعط!ية،المتحدةالولاياتمنجزءآالمنطقة

علىأوروبافيوالأتراكالمغولخطواتكانتوهكذا
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لهذاونتيجة،الجيوببعضفيقويأالإسلامظلولو،تراجع

الأوروبية،السيطرةتحتالوسطىآسيادولأصبحتالتراجع

حتى،السوفياتيالاتحادتحتثمأولآ،الروشةالإمبرياليةتحت

عامالأخيرهذاتفككعندماالأمرهذانهايةفياستقلالهانالت

الشرقوفيآسيا،شرقيجنوبيوفيأيضآالهندوفيأ.199

الأوروبيةالاستعمارقوىتحكمهاالإسلاميةالدولكانتالأدنى

الحرببعدالمراقبةضعفتأثيرتحتالنهايةفيتحررتحتى

فيوالعمليات،الاستقلالسبيلفيوالتحركات،الثانيةالعالمية

عينتحتالأدنىوالشرقأفغانستانوظلتالاستعمار.رفعسبيل

يعتمدالتيالمجاورةالزيتخزاناتبسببوذلك،الغربئةالقوى

مقاومةأيضآهنالكوكانتعليها،ويتوقفالمتطؤرالعالمعليها

دورألعبتإسلاميةغيرقوىقبلمنولاسيما،الخارجيةللسيطرة

دلالة.ذا

الشرقيةلأوروباالمغوليالتتاريالغزوأذى،شاملةوبصورة

فيفراغوإلىالاستقرار،فيتشتتإلىالوسطىالعصورنهايةفي

الملوكعندالذاتيالحكمضعفهـالىاستثمروها،التيالمنطقة

تأثيرهناككانولكن779(.:7491)والرشتينالأمراءوكبار

الصخةبموضوعوذلك،الداخليالوطنيالمسرحعلىواضح

هذهمنالكثيريتعلمأنالمسيحيعلىوكانالمياهواستعمال

سياقفيالسويدفيتجاريمركزفيلقاءعنوبالكتابة.القضايا

فضلن:ابنيقولالفولغا،علىبلغارياخاغناتإلىدبلوماستةبعثة

مخلوقاتأقذرولكنهماجساد،بنيةمنهمأكملشعبآيومآأزالم
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الصحةوعلمالمياهكانتفقدالتاثهة،)1(.كالحميرإتهم01.الله

بينوالفرق)2(.دينيةلأسبابوذلكالمسلمإلىبالنسبةأهموالنظافة

قورد،تعليقفيئرىأنيمكنالمضمارهذافيوالإسلامالمسيحية

،نادرةالحقاماتموضوعفيالمراجع،البندقيةأواسطفي،أنهوهو

شرقيمستعمراتفيأساسيةكانت،البدقئةالمشعمراتفي،ولكن

فيأووحدهالمناخفييكنلملاحظتهالذيوالفارق،المتوسط

الكبيرالصحةومعنىبالجسدالشخصيبالاهتمامبل،المياهإمدادات

15(.:)0002الشرقيةالأديانفي

الثلاثةالثقافيالتاثيرروافد

أوروبا.فيالجسمانيالمسلمينتسزبعلىركزالتقريرهذا

هذهرافقتالتيالثقافيةالمؤثراتإلىالالتفاتإلىبحاجةونحن

التجاربواسطة،أخرىطردتىعنجاءتالتيوالمؤثراتالحركات

إصلاميةحركةفكل.المسافرينمنوسواهموالسفراءوالحجاج

فيمعروفالإسبانيالإسلامفتأثير.الخاصةإشاراتهامعهاحملت

الهقينيالتفكيركانالإسلامحركةظلوفي.المعرفةكلأوروبا

في)ولدرشدابنالفيلسوفوكان.الجديدةالقضاياعلىمطتقآ

ص،او65بننرين:)هارموندسورثالفايكنغبرونسيد،.جفيمذ6كورة1()

.يومكلمزاتخمىتصليأنوعليكتصتيلكينظيفأتكونأن5يجب)2(

عبرذاهبينالمسلم!ينترىانأفريقياغربيفيالمألوفةالمثاهدومن

دينتة.لأهدافاوصحتةلقضايابالماءمليءإبريقمعالقرية
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قاضيآ"أبروس"بالمعروف8911(مراكشفيوتوفي1126قرطبة

القرونلأوروباأهميةذاتأرسطوعلىتعليقاتهغدتوطبيبآ

بالعربيةيكتبونالبارزينالفلاسفةمنعددآذلكإلىأضف.الوسطى

غرناطة.فيالحمراءقصروئني.مايمونيدساليهوديأمثالمن

أنشئتالتيالورقصناعةبإدخالزخمأوالأدبالعلموأعطي

عامكرجستانفيتقسمعركةفيالصينيينالتقنيينمنفريقأسربعد

إلىالمغوليدعلىالصينمنئملتقدالعمليةهذهتكونوقد751.

فييصتعالورقكانفقد،الأحوالكلوفي.الأدنىالشرق

سنةحوالىدمشقمنيصذروكان،الثامنالقرنفيترانسوزيانا

عشر.الرابعالقرنحتىتستعملهفلمالمسيحتةأوروباأما359،

1555،سنةحوالىصقليةحتىغربآالورقصناعةوانتشرت

هذهفيأيضآ،ونسمع1151،سنةحوالىإسبانيافيفالنسياصىالى

ورقعلىالطباعةعملئةلإجراءالمائيةالدواليباستعمالعنالفترة

هذهوبلنت059(؟سنةحوالىبغدادفييحصلكان)كماخثن

قبلوفرنسا)هـايطاليا0914سنةحوالىبعد،فيمابريطانياالعمليات

عصرفيالكتبقراءةانتشارفيحاسمةوكانت(،بقليلذلك

علىالمطبقةالمطبوعةالصحافةحلولبعدولاسيما،الانبعاث

ومستعملآ،أخرىمواذأيمنأرخصالورقوكانالألفباء.خطوط

فيالجيزةمخطوطاتمعمثلآ،،الحالكانتكماواسعآاستعمالآ

مكتبةوكانت.هائلةمكتباتفوتدالنقلسهلالورقوكان.القاهرة

مليون6)1تضمالدينصلاحعليهااستولىالتيالملكيةالفاطميين
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إلىوالترجماتالكتبصناعةفتصاعدت.95(0002:)هوردكتاب

استعادةوبعدبعد،وفيما.والسريانوالفرساليونانيشخعهاالعربية

وصحيح.اللاتينيةإلىبترجماتيهودعلماءقام،طليطلةالمسيحيين

،دوزيدعى)1التعليمونموالكتببنثرشجعقدالورقحلولأن

تقريبآشخصكلأن91(واإنكليزية)ترجمةع!ثرالتاسعالقرنفي

وصحيححق(علىليسولكنه،والكتابةالقراءةيعرفكانقرطبةفي

الطلب.جهةمنمشابهأكانالأمرأنأيضآ

التاسعالقرنففي.نقلهاتمالمهضةالعلميةالقضايامعظمإن

أنواعمنوغيرهالاقتصادأمامكعائقالإسلامإلىئنظركانعشر

هوالتعبيروهذا.وقذريأالمحافظةشديدلكونه(،العقلانية)أوالتقدم

شقتالتيالمرحلةعلىمطتقهوكماخاطىء،عرقيحكمبوضوح

،الأحوالكلفي،يوحيفهو.عشرالثامنالقرنأواخرفيالتصنيع

جربيروسعهاالرياضيةوالمعرفة.مثابههومؤمنأيالتزامبأن

كانالذيبعد(،فيماالثانيسلفسترالبابا،اهره459-)أورتاك

المعدادعنكتابأكتبالذيوهو.للدراسةإسبانياإلىذهبقد

العربية،ونسضيهاإليهانرجعزلناماالتيالأعداداستعماليتضقن

جاء)وربماتتتهقدالهندكانتالذيالصفراستعمالخاصوبنوع

منأسهلوتطبيقيةعلميةلغاياتالحسابإجراءفأصبح(،الصينمن

الخوارزميمزج،الرياضياتحقلوفي.المرهقةالرومانتةالطريقة

والمفهومالهتينيالمفهومأ!ه!)،،("+"أكلمةاسمهمناشتقواالذي

عنوانمنفمثتقةح!)!""!!6كلمةأقا.خلأقةبطريقةالسنسكريتي

الكلماتالعربيةووتدت(.والتوازنالدمج)كتابالأساسيعمله
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كلمةمنهاجاءتالتي)الخيمياء("لأولس!طحا!"و()الكحول"اه"هح)!"

ومعظمهم،الطبفيالأسبقونالعلماءللإسلاموكانأ+س!"ح"."لأ!،3

نموذجآوضعتالتيصققيةفي،غالبيتهمفيوكانوا،؟يهودآكانوا

الشاطىءعلىسالرنوفيالصشحيةالوسطىالقرونمدارسلأولى

وقد.الجنوبيالفرنسيالشاطىءعلىمونبلييهفيوربماالإيطالي

التالية.بالكلماتالإسلامإنجازاتحديثانمعققانلخص

حجموقاسوا؟البروجدائرةزاويةحسبواالمسلمينالعلماءإن

البصرياتحقلفي،وشرحوا؟الاعتدالينمبادرةوحسبوا؟الأرض

والثقل،للضوء،انعكاسالظواهرهذهمثلأنعلىوالفيزياء،

عنالتجريبيةللدراسةالمراصدوطؤروا؟والشفق،الشعريوالتجاذب

العقاقيراستعمالفيالأمامإلىبخطواتوقاموا.السماوتةالأجرام

بنظاميهاالمستشفياتوأثأوا؟للمعالجةوالأغذيةوالأعشاب

وطؤرواالأمراضبعضأسبابواكتشفوا؟والخارجيالداخلي

علمفيالمفاهيمبعضواقترحوالها؟الصحيحةالتشخيصات

بأدواتالجراحةفي)البنج(المخذرةالعقاقيرواستعملوا؟الصخة

علمفيوتعمقوا.التشريحعلموأدخلوا،حديثآمبتكرةجراحية

شلأوأوجدوا،الموتجهبالاست!يلادوالماشيةالأحصنةنوعتحسين

وأدخلوا؟والفاكهةالزهورمنجديدةأنواعلإنتاجالتطعيمفيجديدة

علمفيوح!نوا؟التربةوحراثةوالتخصيبالريفيجديدةمفاهيم

بعضاكتشافإلىالكيمياءحقلفي،المسلمينعلموأذى؟الملاحة

النتريك،وحامض،الفضةونترات،والكحول،البوتاسمثلالمواد

منعاليةبدرجةطؤركما.الزئبقوكلوريد،الكبريتيوالحامض
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وتشيليونيش)ناكوستينالمعادنوعلموالخزفياتالنسيجفنونالإتقان

17(.ا-186،المجقد7991،

الأطباءمعطريقهيشقالعقاقيرعلمبدأشارلمانعهدوفي

)الصمغ+ولعء2!كلمةاستعمالكانهناومن؟الألبجانبيعلى

)من!ه"ول،حوكلمةعنبر(العربية)منأع!عح؟!+ا!3وكلمةالراتنجى(

جنوبي،فياليهودالتجارالأخيرةهذهباعوقدكافور(،العربية

للعقاقيرتستئمأولوحدث714(.1002:)ماكورميكآسياشرقي

بتواريتساليرنومندليلوهو008.سنةحوالىساليرنوفيالعربتة

المستوردالسلعهذهوتث!هد.العاشرالقرنأوائلمنذالطبئةمدرستها

البندقفتربطالتيالجديدةالأدرياتيكيةالتجارةطريقأهميةعلى

،ر.الإسلاميبالعالم

وتمركز.وصقتيةإشانيامنكلفيالإسلاميالعلموازدهر

الق!ءا!فيالثقافةازدهرتحيث،قرطبةالعاصمةفيإسبانيا،في

إسمةءفيالثانيالأمويالخليفة،الثانيالخكتمحكمتحتالعاشر

اك،،أنحاءجميعمنوالعلماءالكتباختارالذي76(،619-)

الفكركدومركزهاالأندلسعاصمةقرطبةوأصبحت.الإسلامي

هـ،.الموسيقبشخعتالتيالمنؤرةالأمويينالحكامسياسةبفضل

واستلى-المخانيةالمدارسوؤقرت.العلماءمنوسواهموالشعراء

جا-!ئستىأصبحالذيالأكبرالمسجدفيللتعليمالعلمرجال

.ابشكلظهرتقدكانتمدارسإلىهذهواستحالت.الأولىأوروبا

انتشاره!؟أاتحثمعشر،الحاديالقرنفيالأدنىالشرقفيبدائي
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في،جانبهاوإلى،العاليللتعليمكمدارسعشرالثالثالقرنفي

فرنتويكتب(.العقليةللأمراض)مأوىبيمارستان،الأحيانأكثر

فيما،ووصلت949(.:)4991حقيقيةكجامعةمنهاواحدةعن

نألهسبقالمنحمنالنوعهذاولكن،الإسلاميالغربإلىبعد،

الكازارمكتبةكانت،المرحلةتلكوفيا.934قبلغرناطةفي؟جد

غالسانأديارفيهكانتزمنفيمجفد000.004تحتوي)القصر(

وكان006.إلأتحتويلا،أوروبافيالأكبروهي،سويسراي

بقطتقدقرطبةوكانت121(.:499))هلنبراندهائلأ3"خناقض

إلالندنفييحدثلمماوهذا،بالمصابيحزواياهاوأنارتفىثموارع

السائراستطاعةمن،قرونقبلتتمحينفي،عامسبعمائةنحوذ

بارلت-الوبيزيغظيهوحلمنينجوأنممطريومفيباري!لم.

91،:.)511

،صغيرةممالكإلىالبلادوانقسامالحاكمةالسلالةسقوطومع

سقوطوكان.والفنونالعلوموازدهرت،بينهاالمنافسة،عدت

أوروباإلىانتقلقدالمعرفةهذهمعظمأنيعني8501عامالمة

حكمتحتأنفسهموحدواالذلنالمسيحيونوأخذ.صة
(-.-

أرعبماوهذا،اللاتينيةوراحت،العربيةيتعقمونصسلمين

اكتسبالغربأنالاستعادةوعنت.واسعبشكلئنتسى،"!ليروس"

المدينةوأصبحتهناكليدرسواشماليونعلماءفجاء.العربية

للقرآنترجمةأولوتمت.العربئةالنصوصلترجمةكبيرآسأ

،إنكليزيكاتببقلم،منحازةترجمةوهي،اللاتينيةإلىلكريم

"هاليوكان.لغةأيفيالأولىوكانتا.143عام،كلتن--ت
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وفي.وجالينوسأبقراطأفكارنقلقنواتمنأساسثةقناةعتاص"

أدواتهبنوعمعروفأ،الزهراوي،الأندلسيالطبيبكانالأثناء،هذه

"أحدثو555)عامحوالىالأوسععملهأكملوقد؟الجراحية

54(.0002:)هوردأوروبا"فيالطبفيثورة

تحت،صقلتةفيباليرموفيالكبيرالثانيالمركزوكان

استمرالتأثيرولكنا.710عامحتى209عاممنالعربتةالسيطرة

بالعلماءصلةعلىالثانيفريدريكفكان.النورمانملوكحكمتحت

النورمانمنبعلماءاحتكاكاتلهكانكماعديدةأنحاءفيالعرب

هـاليانورالثانيهنريبلاطإلىالاحتكاكاتهذهوأذت.بريطانيافي

منعلماءمععالميبوليتانيكوزموثقافيمركزتكؤنحيثأكيتان

عناصرفترجم.العربيةللدراساتمتحمسآأصبحالذيأديلارأمثال

العربية.منالفلكيفيالخوارزميوجدولإقليدس

قبلالغربيةأوروبافيالتعتمإحياءبدأ،المعانيمنوبمعنى

بمقداروترجماتهللإسلاميدينوهذا،طويلبوقتالانبعاثعصر

عاممنذوالعلومالطبيعيةالفلسفةفيأرسطوكتاباتتدققوكان.كبير

تعليقاتومنالعربيةالترجماتمنآلبهذاومعظم،تقريبآ0012

قبلمنمنبوذةالطبيعيةوالفلسفةالماورائياتوكانت.سيناابن

فساعدت،فغالةيومأتكنلمالإدانةهذهولكن،البابواتمختلف

الناسفأثنى.أفلاطونتأثيرمنالتحزرعلىالغربالأعمالهذه

العلمميزةفكانت؟السلطةوليسالاختباريةوالعلومالاختبار

94(.:7791)متلتسكي".المسلمينالعرب"رؤيةأنههيالمعروفة
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بواسطةنافذأالمسيحتةأوروباإلىالعربيةالعلومنقلوكان

،خاصبنوعجليأ،وكانعشر،الثانيالقرنفيلاتينمترجمين

ذإ،يحصلمانادرآبينهماالتميهيزوكان؟التنجيموعلمالفلكبعلم

الإسلاموطؤر.الناسمصيرفيالنجومتأثيريدرسالأخيرأن

متأثرأبدورهكوبرنيكوكان.اليونانتةالمعرفةوأدخلالإسطرلاب

الحكيم.ألفونسوظلفيطليطلةفيالمترجمةالفلكيةبالبحوث

قد،بتوليمهعندالأمر،أولفي،نشأتالتيالنجوموفهارس

حيث،المسلمالغربفيحدثنقلهاولكنبغدادفيبهاتوشعوا

وا.77)متلتسكيالعربيةالثقافةفيللبحثإنكليزعلماءتجمهر

،بريكنترحكاياتفيليسشوسراستغقهاالمعرفةوهذه77(.

عنبحثهفيبل،وحسبالدروعحاملحكاياتولاستما

ماأعمالمنلعمللاتينيةترجمةإلىمصادرهتستندالتيالإسطرلاب

البلاطفيمهغيهوديفلكيوهو815(،عام)المتوقىشالئه

الأوروبي-العالمفيالفلكتةالبحوثامتذتوقدبغداد.فيالعتاسى

بيجنغ.حتىقرطبةمنالأسيوقي

المسلمين.عبرمنقولةاسمها،يوحيكماالكيمياء،وكانت

الصفتحتلالكيمياءكانت،العالميةالاختباريةالعلومبينومن

ئتابئوكانت"العلوم"علمكانتفقدالدينيةالقضايابعدالأعلى

الأسرار""سزحملتفقد59(.:7791)متلتسكيالذاتيةلغايتها

حدعلىالاختباريةالمعرفةهـالىالروحانيةالمعرفةإلىمرشدأوكانت

فياليوقنقانونعنهيدافعالذيالتقليدهوهذاوكانسواء.

للتعليمالرائعالأثرعلىالشهادةيحمللشوسر،كانتربريحكايات
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.الانبعاثعصرقبلمامرحلةفيالقروسطيالغربفيالإسلامي

وإسبانياإيطاليافيملحوظآالطتيةالعربيةالنصوصتأثيروكان

وفرنساألمانيافي:أوروبافيذلكبعدانت!ثرتثم،الأمربادىءفي

منالممتذةالمرحلةكانت،الأندلسوفي.الصغيرةوالدولوبريطانيا

التطؤرققةشهدتالتيهيعشرالرابعالقرنحتىعشرالثانيالقرن

ترتكز،النصوصهذهوكانت.والزراعةوالغذائياتوالطبالأدبفي

لأنهاهناتتوقفلمولكنهاوجالينوسأبقراطأعمالعلى،طبقأ

الأرز.إدخالولاستما،المحليةالإنتاجاتينايسببماعدلت

087،سنةنحوإلى،يبدوماعلىتعود،الطبيةساليرنووشهرة

الإسلامي،والعالمباليرمومنقربهاهو،شكدون،ذلكوسبب

أعمالأصبحتعشرالثانيالقرنمنالثانيالنصففيولكن

إلىسافرقدقسطنطينوكان.الشهرةواسعةالأفريقيقسطنطين

مونتيك!ينو.ديرإلىانتهىحتىوأثيوبياوالهندوالفرسالعربيةالجزيرة

أبقراطأعمالبعضفيهابما،والعرباليونانأعمالمنعددآوترجم

إنسانأولإنهويقال)1(.وسواهمعتاسوابنإسحقوابنوجالينوس

القرنفيعملهانتقلوقد.الغربيالعالمإلىالعربيالطتيالعلمنقل

جيرارترجماتخلالمنأوروباوإلىالغربيةإسبانياإلىعشرالثاني

كريمونا.

فيللتعقمالكبيرالمركزسقوطعنالمستعادةإسبانياوفي

سراصيني.جوان!معقطنطينعمل05:)891مارتينردي)1(
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إلىالوصول،أسهلبطريقة،بإمكانهاالمسيحيةأوروباأنطليطلة

الهنديالطبموضوعفيالمعلوماتوإلى،الإسلاميةالتقنتةالكتب

اليونانتةالرياضيةللأعمالعربيةترجماتوإلى،الهندوستةوالأعداد

وفاتهحتى0115عاممنطليطلةفيكريموناجيراروعاش.وسواها

اللاتينوالمؤلفيناليهودالمترجمينمنفريقآونطم1187،عام

إلىالعربتةمنكتابآتسعيننحو،جهودهمبفضل،ترجتمالذين

بالمسيحيين،ترحيبهكمثلباليهوديرخبالإسلاموكان.اللاتينتة

إسبانيامنكلفييهودية-عربيةئقافةازدهرتحكمهظلوفي

وتوظفواالاستعادةبعدهناكاستمرواالعرببعضولكن.والمغرب

منأخرىوأماكنصققيةفيالترجماتبعضوقامت.كمترجمين

المعرفةمخزونباثأديلارأمثالمنالعلماءبعضواستعمل.إسبانيا

بالهندسةيتعققماأساسيتةوبصورة،الشخصيةلأكراضهمهذا

الإسلامي.المثلثاتوعلمالإقليدية

نأأورورا!لىنىوهنا.الزراعةفيالأكبرالإسلامأثروكان

والريالحياةمراقبةفيخبراءكانواالعربلأن.الكثيرتتعلم

الماءدواليبوصغدتالريفحتنوا.الزراعةفيالمتحدةوالطرق

منالحبوبطحنمكننةوانتشرت.الحقولإلىالقنواتمنالمياه

الجهدمنكبيرةكميةتوفيركانوهكذا،المياهطواحينخلال

وطؤروا،المتوسطإلىوعملياتهالسكرالمسلمونوجلب.والعمل

هذهوكل،الجنوبيةأوروبافيوحياكتهوالحريرمصرفيالقطن

فاكهةتجفبفيالوسطاءوكانوا،والصينالهندمنثسأهاكانالعملتات

(الهنديوالليمونوالبرتقالوالأترجالحامضالليمون)مثلالليمون
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المنطقة.إلىالشرقمنوالسكرالبلحمثلالمزروعاتمنوغيرها

قبلوالتصنيعالطواحينتطويرفيمهقةالمائيةالطاقةوكانت

بذلتشيء،كلوفوق،ولكن.الأخرىالطاقةأشكالتستعملأن

زراعةمنالريتطويرمكنحيثالطبيعيةإسبانيامناظرالمياه

منأخرىموسميةوحبوبالأرزإليهاأدخلالتيالناشفةالأراضي

نظامالأندلسوطؤرت.صيفيزقيإلىبحاجةوكانتالبعيدالشرق

الهواء.طواحيناستعملتكماالماءطواحينواستعملتمعقدري

الغربيينالقوطيينأنيبدو،الكتاببعضلرأيخلافآ،ولكن

بروفنسال-اليفيللمياهمكثفةمراقبة،ذلكقبل،مارسواوالرومان

منهأكثرمدينيةلأهدافذلككانوإن0791(غليك166؟.)39)

ريفية.لأهداف

الناشفةالزراعةفإن،إسبانيافيالرومانسقىوان،ولكن

إلىموجهةالمائيةالرومانأعمالوكانت.زراعتهمقاعدةكانت

حركةأوجدواالعربوصلعندماولكن.المدينيالاستعمال

إلىبحاجةوكانتالهندفينمتقدكانتغربية-شرقيةمحصولات

إلىوبالإضافة.الناشفةالصيفيةبفصولهالمتوسطإلىلنقلهامياه

هناومن.الأحمروالبطيخالموزهنالككانالمذكورةالمحصولات

.الريأهميةكانت

أوروبافيالماءطواحيناستعمالفيتوشعهنالكوكان

اتسعثم،الميلاديالأؤلالقرنفيأولأذكرهاجاءفقد؟القروسطتة

مع،الرابعبالقرنمرورآالعاشرالميلاديالقرنفياستعمالها
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مفصولةحبوبهتكنلمالذيالخبز،لصناعةللقمحالواسعالاستعمال

ح!تنفقد6491(.)برينالسابقةالأنواعكانتكمابالسحق

المصطلحاتمنلكثيرأسماءهموأعطوا؟بالفعلنظامهمالمسلمون

دورأالمياهولعبت)،!اعهول"()1(الماءطاحون)مثلبالريالمتعلقة

وكذلكوالنوافير،المسابحخلالمنالهندسيتةالمساحاتتزيينفي

إلىثمبالرموحتىأيضأالحربرحياكةوانتشرت.صحتةأهدافيفي

القرنمنذإسبانياإلىأديخلقدالحريرأنبعضهمواذعىالأندل!.

حتىانتثرصقلتةومن.عشرالثانيالقرنسواهمواقترح،الثامن

الشرقية.أوروباوبقية0148قبلليونبلغ

الأندلس"ثورةيسمىكانمابالاختبارالجنوبتةإسبانياوعلمت

الطواثفملوكوإنشاءللخلافةالسياسيالانهيارزمنفي"الزراعية

مدرسةتأسيسوكان.عشرالثالثالقرنحتىعشرالحاديالقرنمن

فيتضتالموضوعفيأبحاثبكابةمرتبطأالزراعيةللهندسةأندلسية

الوقتوفي.طبعآ،سابقةتقاليدإلىوبالاستنادالعاشر،القرن

جديدةأنواعتنميةحاولتنباتتةأواختبارئةحدائقظهورنرى،نفسه

بنيتقدالحدائقهذهوأولى،أخرىأصنافتحسينأوالنباتمن

.الأولالأموقيالخليفةعهدفيقرطبةقرب

وعلمالنباتوعلمالعلومبتقدممرتبطةبدورهاالزراعةوكانت

السماد،واستعمالالتربةتكوينالعلماءودرس.والطبالعقاقير

ياسمينكلمة)مثلالعربيةمنتأتيعطرةلنباتاتكيرةإسبانيةكلماتهناك)1(

.(لإنكليزيةبا
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كالساعةحيلآالمتضقنالمياهتوزيعفيهابما،الريعملتاتومجرى

059(.:4991)فرفتالآلتةالساعةأمامالطريقمفدتالتيالمائتة

القرنفيالغربيةأوروبافيالنهضة"إن:لونجكلوديوكتب

الاختراعاتمنعددنتيجة،ئفترضماعلى،هيعشرالحادي

ومن،العملتقنياتومنالأديار،جدرانوراءتقتالتيالبارعة

..احتقوهاالتيالمناطقهذهإلىالعربصذرهاالتيالتكنولوجيا

الحضارةتعاونتعشر،الحاديالقرنفي،أنههوأساستأيبقىوما

الهنديةوالحضارةالصينيةوالحضارةالبيزنطيةوالحضارةالإسلامية

الغربيةأوروباج!دتفيما،الأتامتلكفيالأؤلالعالملتأسيس

العربكان،هذهوبمشاركتهم)711*(.:4991)جيوسيالثالث

يغزواأنقبلالقائمةالأدنىالشرقحضاراتعاشواقدوالأتراك

ظلالشرقيالمدخلوفيالتقاليد.تلكاستغقواوقد،أوروبا

القليل.إلآيعطوافلمالبدوتةجذورهمإلىمشدودينالتتار-المغول

فيولاسيما،آسيافيمدفرةنتائجإلىاليهودهجماتوأذت

ذإالفوائد،بعضهناككانفقدأوروباإلىبالنسبةولكن،الصين

عشر،والرابععشرالثالثالقرنينفيالحريرطريقفتحأعادوا

هذهاستعملواقدالرومانوكان.الشرقمعالعلاقاتتوظدتوهكذا

نتيجةوربما.الوسطىالعصورفيإحياؤهاتتمثمعهدهمفيالطريق

ذإأوروباإلىوالصواريخالبارودوصلعبرهابابويسفيرلزيارة

السنةفيأي1257،عامكولونيافيشأنهافياختباراتعننسمع

يدعلىالبارودعنتقاريرأولوكيبت.السفيرعودةتلتالتي

قدكانالموادهذهأشكالمنشكلآولكن،بايكنروجيه،راهب
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فيالوصفاتبعضظهرتوقد559،عاممنذالصينفيعيرف

أولأالصينفيتطورتقدالبنادقأنويبدوا.040عامصدركتاب

كان)فقدأوروباإلىالمغولمعانتقلتثم48(..099))باسي

نأيبدو،ولكنالأمر(،بادىءفيالأسلحةهذهبدونالإسلام

ضثعتيعد،فيما،كانتوإنالمدافعأنتجوامنأولهمالأوروبيين

تركيا.في

علىبلالتواصلعلىلاالمهضةالاختراعاتبعضتدذوقد

فقد.آسيافيكماأوروبافيتجريكانتمتوازيةتطوراتحدوث

الفارستة،الهواءطاحونةعنمختلفآالأوروبيالهواءطاحونكان

هذايكونأنويمكن.جديدأاختراعآئعتبرأنيمكنهذامثلوكان

ومع،الطباعةمظاهروبعضالعاصفبالفرنيتعلقمافيصحيحآ

51(.:)5991الصينمنانتقلقدذاكأنندهاميرىذلك

غالبآ،والغربالشرقإلىمعكوسأفكارتصديرهناكوكان

فيالمشاركالعاملوكانيهودآ(.معظمهم)كانالتجارطريقعن

459(.:4991)فرنتالإسلاميةالتجارةانتشارهوالعمليةهذه

الإيطاليةالدولقيامبعدولاسيما،المتوسطمعالتجارةومعظم

وبرشلونة.مرسيلياوكذلكوبيزاوجنوىالبندقيةخاصوبنوع

قدوكان.أوروباتوشعيسضىمافيمهقآدورآالإسلامولعب

أفا.الصينيةوالبحارالهنديالمحيط،زمنمنذ،استكشف

الحاديالقرنفيالصينفيأولآظهرااللذانوالبوصلةالإسطرلاب

خبرةوأقا.الخرائطوصناعةالملاحةلتسهيلأدخلافقدعشر،
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فيلاالهنديالمحيطفيالعاليةللبحارالسفنبناءفيالمسلمين

3991:)برمنغهامالأطلسيأوضاعيلائمبماكثقتفقدالمتوسط

القياديالبرتغالدورإنجاحفيالإسلامساهمالسبلهذهوفي16(.

الحديثالأوروبيالمستعمرولكونها."الاستكشاف"عصرفي

الذي،الإسلاميالتبادلعالمإلىمشدودةالبرتغالكانت،الأول

مكثفة.لتجارةفيهاالبرجوازيةتهتأتحتىملحو!ب!ثمكلساد

العمارةفنأنإلى3391(3191،)بريغزبعضهمأشاروقد

لتعلقه،أوروبافيالغوطيتطؤرفيكبيرتأثيرلهكانالإسلامي

صققية.عبرهـاقاإسبانياعبرإقاالآتيالتأثيرهذا،المستنةبالقنطرة

التأثيرمرحلتيإلىنفسهراسكنجونلفتالبندقيةصخورففي

تلكهيالأولىالمرحلةوكانت،البندقئةفيالعمارةفنفيالعربي

بالكثيريدينالإسلامكانإذعشرالحاديالقرنحتىامتدتالتي

حينبعروبتهاأوضحثانيةمرحلةالمرحلةهذهوتلت،للبيزنطيين

)هوردباستمرارمسئنةوالقناطرأنحفالعواميدأسطواناتأصبحت

العمارةفنمنكثيرةملامحعلىأيضآهوردوشذد2(.0002:

معالوثيقةللعلاقاتكنتيجةالبندقيةأبنيةفيالمتجسدةالإسلامي

وفن.والمسافرينوالدبلوماسيينوالحجاجالتجارخلالمن،الشرق

تحثهكانت8ا-225عاماسئهلالذيماركوسانبيازافيالعمارة

استعمالوكان607.عاماسئهلالذيالعظيمالأموفيبجامعهادمشق

.الأخرىالملامحمنالخارجفيالملونةالفسيفساء

المماليكعندالعمارةلفنواضحةتلميحاتدوكالبالازووفي
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المغولولأبنية،المتؤجوالسطحالمعينالشكلذيالقرميدفي

بالنسبةالأهمتةبغايةالحريرطريقوكانت.الفرسبلادفيوحكامهم

انطلاقأالتزيينفنفيكثيرةموضوعاتوانبثقت.البندقتةتخارإلى

الذيواللازورديالمذقبالورقفاستعمالةبالشرقالاحتكاكمن

بعدالتجاربيوتفيلاحقآظتققد،الغوطتةالقطعفيمعروفآكان

كاداريوواجهةفيالهاتفوشبابيكوتبريز؟دمشقفيمزاولته

في8(ا-337)بشتكقصرقسماتمنكانتأنسبق)0148(

القرنأواسطفيالبندقيةوكانت.153(:0002)هوردالقاهرة

فالنافذة.الزجاجصناعةفنالإسلامعنورثتقدعشرالسادس

السقففسحةكانتحينفي،كثيرةأبنيةفيطبقتقدالمحرابية

التانا.مناخيقتضيحسبماتكتف

فبصورة.متأثرةوحدهاالكبيرةوالبيوتالعاقةالأبنيةتكنولم

التزيينفنوتأثر.رواقحولالداخلنحوالمساكناتجهتأشمل

وأشكالهوفسيفسائه،الإسلاميبالتجريدالجنوبتةأوروبافي

عيرفالرومانيالسطوحبقرميدأخرىأماكنفيعرفوما.المتكررة

الجدرانقرميدوكان.سراسينباسمبروفنس-أون-أكسفي

كيفهثمهندستةبتصاميمالأمر،بادىءفي،مزينآالإسلامي

رمزتة.لأهدافالمسيحيون

منأكثرإسبانيافيتلكأقدالإسلاميالفنشكلأنوئلاخظ

الشعببفنيتأثرونكادواحيثروستاأوالبقانأوصققيةفيتلكؤه

)غرابارالإسلاميةالسيطرةظلفيحتى(بالأثواب)إلآالمحليئ
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بالتقاليدالمتأثرةالأبنيةمنالكثيرإسبانياوفي588(.:4991

إسلامتة.غيربيئةفيالملامحإسلاميفنخلالمنوذلكالإسلامتة

يرىكما،والمسيحيينالمغاربمهرجاناتأعمالومع

المحافظةوهذهالجديد.العالمإلىالأسلوبهذاهاجرقد،غرابار

بالإسلامالمبشرونكانزمنفيتضتقدالإسلامتةالأشكالعلى

هذهخلالوفي.ئطردونثم،الأحيانأكثرفيوبشراسة،يضطهدون

الذوقعلىدخيلةبدتوالتيالشمالمنالقادمةالروحيةالمرحلة

تتعذل.أنالإسلامعناصراستطاعتالانبعاثفترةفيالإيطالي

الحكمظلفيالمسيحيينعن)4991(دودزويتحدث

اشبيدعندما،ولكن،الإسلاميالفنمظاهرمقاومةمعالإسلامي

الأشكاليطبقونراحواالاسترخاء،إلىالوضعومال،الإسلام

بعلمالناسإحساسإلىالاستمراريةهذهمعظمومرذ.الإسلامية

نشأواالذينالحرتأصحابمزاولةفيمنهجزءرسخالذيالجمال

بالرمو.نورمانحالكانتوهذهالأجواء،تلكمثلفي

والفلسفةوالتكنولوجياالعلومعندالإسلامتأثيريتوقفولم

حقلمنفالترجمات.الأدبفبلغتخطاهابل،والتجارةوالزراعة

،الأدبتطويرفيساهمتقدالمكتسبةالفارسية-الهنديةالمعرفة

المدينيالأسلوبوعلىالمصقولةالنثرطريقةعلىأطلقوهاسموهو

النصوصترجمةإلىوبالإضافة.جمهورهبهغيردتالذيالمهذب

أدبترجمةعشروالثالثعشرالثانيالقرنانشهدفقد،العلمية

بهايكملونللإكليريكيينكنماذجاستعملتالتيالعربية"الحكمة!

تتضفنالنماذجوهذه.الفقذسكتابهمفييعرفونهاالتيالتقاليد
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منمأخوذةحكاياتوكذلكوالعصافيرالحيواناتعنحكايات

إلىأذتسلسلةمنالأولىالحلقةبأنهاوصفتوقد؟عالميةذخيرة

هذهمعظمأنويبدو69(.:7791)متلتسكيالقصصيشوسرفن

فيسواءأخلاقتةلغاياتاستعملوقدالهند،مصدزةالقصص

.الرقسماتمنكسمةإليهئطروقد.المسيحيينعندأوالإسلام

ظلفيفستحتةتكنفلمالخرافيةوالحكاياتالدراماأقا

مجموعةباستثناء،الحقلهذافيضئيلتقذمإلائلاحظولم،الإسلام

نأإلىإيماءوفيها،وليلةليلةألفهيالهند،منآتيةتكونقدمهضة

المغامراتيصصفيتأثيرلهكانالقصصهذامنالنوعهذا

نسميهالذيالخيالمنالفريدالنوعوهذا.الغربفيالفروسية

،وارتونتوماسعشر،التاسعالقرنمعلقيأحدرأيفي"رومنسية"

.واليونانروماكتابعندمجهولآكان

الصليبيينطريقعنلاإسبانياطريقعنالعربمنأتىفقد

.ناشرهمعجدالآوتدتقدالفكرةهذهكانتوإن19(،:)1871

أدبيآ.الآخركانحينفي،شجيآالدراماتهذهبعضوكان

والقديسسبستيانالقديسمهرجاناتفي)غرناطة(،لارولوفي

انتهتوالمسيحيينالمغربيينبينالصراععنروايةفثلت،أنطون

وغيرفت2991(.)غارسياالمسيحيةإلىالمغربيالملكبارتداد

اللسانذاتأميركافيحتىوانتشرتوبالرمو؟إسبانيافيالتأدية

لي!ى،شعبيةدرامافيأيضآالأتراكوفثل7191(.)وتثلالإسباني

فيفارس،)فيمهرجانيةتأدياتفيبل،وجوديبنشنموذجمنفقط

مسرحيين.كتابمنمأخوذةمثلآ(
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مارلوتمبورلينكانالأدبيالجانبفيالخاصةالدلالةوفي

عامونثصرت،كمبريدجفييزاذلاكانيوم1587عام)كتبت

حاكم،باجازيهثمأولآالفرسسيثيراعقزتموهناك0915(.

غيرالشعرمنببيتالفاتحطموحمارلوويحتي.التركئةالإمبراطورية

فققى:

تؤاقةنفوسلنايكونأندوثيعلمنا..الطبيعة

أبدأنستريحوألاأنفسنا،نلبسوأن

شيء.كلمنالأنضجالثمرةنبلغحتى

العظيمةالكلاسيكيةراسينمسرحيةعنوانهوأيضآوباجازيه

بالمكايدملأىوهي)1672(تقريبآ،،عاممئةبعدكتبهاالتي

الشرقتة.

الأدبتاريخفيحاسمةحقبةلفرنساالعربيالفتحوكان

التي،رولانأئودة،الإيمائيةبالأنشودةعرتمافنثشآ،الأوروبي

فيسنواتسبعدامتالتيحربهفيالفرنجةملكحكايةتروي

سراغستاعلىالسيطرةيستطعلمالذيثارلمانتذكروهي.إسبانيا

فتفاوض.قرطبةفيالأمويينضدحملةشنإلىالحاكمدعاهوالذي

البيرينهعبرالانسحابفيللحق،مرسيل،المغربيالزعيممععندئذ

قواتهالمسلمونهاجمكيفالحكايةوتروي.رحلهالسلاموضعإذا

الملكعنيدافعوهورولانالأسطوريالبطلماتحيث،الخلفية

منواستعادهاإسبانياشارلمانهاجم،المقابلوفي.ساحقنزاعفي

فقد.تمامآمختلفة،الواقعفي،الحقيقةولكن.المسيحيينأجل
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ومهزومأالمسيحيةبامبلونامدينةناهبآمكسورآ،إسبانيامنانسحب

بوقتذلكبعدأتفتقدالأنشودةأنوئعتقد.الباسككيدعلى

قامتالذيالوقتفيتقريبأ،0113،و5915بينماأي،طويل

وجههالذيالسلاحإلىللنداءاستجابةالأولىالصليبيةالحملةفيه

الحملةحتىالصليبيونواستمز.كليرمونفيالثانيأوربانالبابا

منالمقذسالقبرلتحريرمحاولةفي1263عامشئتالتيالثامنة

استمرتقدرأينا،كما،المقدسةالحربفكرةولكن،المسلمين

ذلك.بعدطويلآوقتأ

وهومنهاالبطوليالرائدولاسيماالإيمائيةالأناشيدوأنشأت

أسطورةحولتراكمتوالشعرالقصصيللنثرهيكلتة،رولانأناشيد

لاقىالذينفسهرولانهووهذا.المسلمينضدوحروبهشارلمان

أرسطوشعرفيالروايةبطلكانوالذي،رونسينالفيحتفه

تفصيليةزياداتذلكتبعوقد.سنةمئةنحوبعدأي)1532(،

المتأثرةالأعمالوفياسبرمونأنشودةفيكماللأسطورةأخرى

لأورلاندوتتمةأرسطوقصيدةوكانت.الوهميةآرتربحكاياتلاحقآ

ترنيمةوتبدأ.شديدآاهتمامآوبالحرببالحباهتمتالتيبواردو

أرسطو:

أغتي،والسلاحوالفرسانوالنساءالحبعن

الجريئة؟البطولةوأعمالاللطافاتوعن

حكايتي،تبدأالتبرةأالاياهذهومن

عدائيةقوافلفيأفريقيامنالمغاربةمزحين
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إغرامنتملكهمرأسهموعلىفرنساواجتاحوا

سنفيابتدأوقدفوريوسو.بأورلاندوكثيرآتاسويفكرلم

))158(،القدسحريةوهوملاءمةأكثريراهكانماليؤلفمبكرة

وفرسانه.أندادهقائدآبوتونغودفرواالدوقعن

تحررقدالعظيمالمسيحقبرأدآوذاك

والمورالأتراكسلاحمن

.الأتراكتطردواأدطعليكموالبحارالممالكمن

أواخرفيبشدةللعيانواضحايزاللا"التركي"التهديدوكان

بريطانيافيالشعبيةفيرفاكسترجمةأهديتوقدعشر،السادسالقرن

نفسها.إليزابيثالملكةإلى،إيطاليافيكأصلهاشعبتةكانتكما

حيثسورنتو،على1558غزوحثهقدبالصليبيينتاشواهتماموكان

العربمنرواياتهأبطالمناثنتانكانتذلكومعؤلد.قدكان

.(3،!عححول3)لمسلمينا

الأناشيدفيبجذئعاملونولمح!،3!ث!()3المسلمونالعربوكان

منالبطوليةالغرامقصصوفي118(.:7791)متلتسكيالإيمائية

شيءكليشمل،الوسطىالقرونفيالإنكليزيالكارولنجيالتقليد

كانت،الأيامتلكوفي.منهمأبطالهموبعض،المسلمينالعرب

لرايرلندا،بريطانياعلىإسلاميةعربيةهجمات،الواقعفي،تجري

كانوابل،فقطالرواياتخلال!نذلكيعرفونالبريطانيونيكنفلم

منآخرنوعإلىولمح!ء!!3اسمواتسع.الأنشطةخلالمنبهملقين

إنكليزتة-روايةفيولول!"حع!ول(،2"ولفءع،3علىفنقع،الهجمات
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جزيرةفيعربتةنقوشآعشرالحاديالقرنفيونجد-نورمانتة

بينالتجارةعنوثائقمعتأكيدوهناك.النورمانظلفيالإنسان

قبلولكنعشر،الثالثالقرنأواسطمنذالمسلمينوالعربالإنكليز

127(.:779))متلتسكيبالرقيقالإسلاميالعالمبريطانياتمذأن

المسلمينالمحاربينقيمةكثيرةحكاياتئظهرحينوفي

متعضبةلدعايةمركباتالمتوسطةبريطانيارواياتمننرى،وكرميم

والسياسةالدينلمتطقباتالفروسيةفيالأخلاقيالمثالفيهايخضع

"بانتصارمعنيونفهم016(،:7791)متلتسكيوالإيديولوجيا

إسلاميةمصادرمنالنابعةالرواياتولكن".الإسلامعلىالمسيحية

الشيرس""التعضبهذامثلتتضضنلاوليلةليلةألفكحكايات

فيأيضآالغيابهذاونرى.الصليبتةالقصصفينراهالذي

"أنالغربفينجد،ذلكومع.البيزنطيةالبطولتةالحكايات

مخيلةفيازدهرقدالوسطىالقرونمسلميعنالفجالكاريكاتور

به"مسفمكأمرتؤخذالعربتةالثقافةفيهكانتالذيالوقتفيالناس

166(.:7791)متلتسكي

في،العرباحتلفقد.نفسهابالأهمتةالوجدانيالثصعروكان

الإسلاموصولقبلالغزلثسعرتشملواسعةمساحة،الحقلهذا

ابتدعتقدأوروباكانتعشرالثانيالقرنعنوبعيدآ.طويلبوقت

منالمؤرخينمنالكثيرادعىكماالتروبادور،زمنفيالحبشعر

علماءمنالكثيرونفعلوكذلك،دوبيوجورجروجمونأمثال

أوروبافردانيةخط،الخطهذاتابعواالذينالاجتماعوعلماءالنفس
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كانماوهذا".الرومنسي"الحبالأقلعلىأو،الحبابتداعهافي

النساءمنكبيرعددكانالأندلسففي.العربعندجدأمعروفآ

فيأدبتاصالونأأدارتخليفةبنتوهي،ولآدهوأبرزهن،الشاعرات

يعرضنوهنالشعرأخرياتنساءوكتبت.حبشعروأتفتقرطبة

4991:)فيغزاالحبلمشاعروأدائهنتعبيرهنفيمفاجئةحرتة

الأرضئةبالتعابيرالمسلمينعندالفردوسمفهومأنويبدو907(.

وأالكوكايينأرضبمفهوم،الوسطىالقرونفي،غيرفبمامرتبط

فيرؤادوجودحولجدالدارالنثرمستوىوعلى.النعيمأرض

ذلكأمئالهناككان،ولكن،الغربفيالوجدانيالتربوبادورشعر

عند،طويلبوقتذلكقبل،حدثتوالشعروالتصؤرالموضوعفي

.4691()نيكلالعرب-الإسبانيينالشعراء

499-)حزمابنواللاهوتيالاعرعملهنادلالةذاوكان

قديكونقدالذي،الحمامةطوقمثلحمتأشعارألفالذي6401(

إسبانيامنشعراءوعند،التروبادوربينالفروسيةححتأفكارفيساهم

لكيوالمسيحيةالإسلامبينالفاصلةالحدودعندالبيرينهعبروا

التيبتلكشبيهبأنهالبروفنسيالبلاطؤضفوقد.حرفتهميمارسوا

أهميةالواقعولهذا.الحدودتةالمنطقةتلكجانبيعلىتوجدكانت

العلماء،منأجيالطورتهاالتيلفردانتتهاأوروبالميثولوجياكبرى

4991(.)بوازوصاعدآعشرالتاسعالقرنمنولاسيما

موسيقىفييكمنالعربيالفتحمندائمإرثوهناك

شك،دون،ولكن.مصادرهاحولطويلجدلداروقد.الفلامنكو

الغجرتون.بهاأتىالهندشرقيمنمشاركةهناك
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سترافنسكيعليهاعتقالتيالربعتةالنغماتاستعمالولكز

مافيالتشابهالكثيرةالعربتةالموسيقىملامحمنبارزأملمحآكان

نوعأؤلكانالذيالعربيالعودهيموسيقيةآلةهناكوكانت.بينها

فيإسبانياخلالومنالصليبيينيدعلىخيئوقد.يصلقيثارة

استعمالهفيالخبراءمنوكان.عشروالرابععشرالثالثالقرنين

للعودمدرسةأؤلوأشسىقرطبةفيواستقربغداد،غادرالذيزرياب

وانتشرالعود.استعمالفيالخاصسالوتروأدخل،العربيوللغناء

وألمانياوفرنساإيطاليافيشهرتهأوجبلغحيثأوروبافيالعود

كانوقد.عشرالسابعالقرنحتىعشرالسادلسالقرنمنوبريطانيا

الأخرىالموسيقيةالآلاتوكانت.بامتيازالانبعاثعصرآلة

والبوقوالطبلوالصنجوالسنطورالمزمارهيالغربفيالمستعملة

إلىأدىللعزفجديدأمفهومأالربابةوأدخلت؟القرنيوالمزمار

.الكمانسلسلةنشوء

فيالفولكلورموسيقىفيلاالمغاربةمؤثراتواختيرت

لمرافقةبطبيعتهاالمتحمسة،مثلآ،العميقةكالأغنيةوح!بالأندلس

وفي،والسغيديللسوالسفيلاناالفانداغوفيبل،المتناغمةالقيثارة

ووجدت.الصنوجترافقهاونافارأراغونخوتامثلرقصات

ا-867)فلآمنوالأعمالفيتعبيرهاالإسبانيةالشعبيةالموسيقى

الجنوبية.وأميركاالشماليةأميركافيكبيرأتأثيرآوأثرت4691(؟

كموضوعبالس!رقالحاذالانشغالعنمتلتسكيويتحدث

024(.:)7791الرومنسيالغربيالعالمأدبفيواستعارةوصورة
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عنالكتبإلىمنجذبينالأوروبيونكانعشرالسادسالقرنوفي

آخر.مكانأيكتبإلىانجذابهممنأكثرالعثمانيةالإمبراطورية

تلكفيللسفرالمعذةالفرنسيةالكتبمنتقريبآ،،بالمئة05وكان

دلالةوهناك26(.1002:)هملتنالموضوعهذاعلىمركزةالأيام

عددفيتظهرالغربيةأوروبافيوالمغولالأتراكتأثيرعلى

أيضأالأدبيةوالمؤثرات.فيهادورآيلعبونالتيالكبيرالمسرحئات

آخر.طريقفيتسير

فيالمستمروجودهمكاندهانأقلثقافيتأثيرللأتراكوكان

عشر.التاسعالقرنحتىلأوروبامرجعنقطةمنهمجعلأوروبا

حتىشمالأذلكمنوأبعدوالبوسفورالسويسعبروجودهموبسبب

بينأووالشرقأوروبابينتبادلكلفيالوسطاءأصبحوا،الأورال

فنيأ،أوروباليعئمالإسلاميكنولم.الئ!رقيةآسياوجنوبيالجنوب

الشرقكانوفيما.الإسلامفيالمطمورالرمزيالتمثيللكرهوذلك

لمموضوعأوكندنسكيبقينيأمثالمنالأوروبيينللمصورينيشكل

الحيواناتبعضصذرقدكانوإنرمزتا،فنآنفسهالإسلاميخلق

)السخادالشرقمنالآتيالسخادأصبح،ذلكومع.الخرافية

منذالاستحبابكلأوروبافيمستحبأالمجردةبتصاميمه(الشرقي

حالكانتوهكذا.الانبعاثعصرفيولاسيماقديمعهد

ومن،الغربفيمثقنآالتتارتطريزوكانوالفسيفساء.المجوهرات

بيضاء.عذةوهوبولوماركووزثهماالموضوعاتهذه

كبيرآوسيطأالبندقيةأصبحت،بالشرقلاحتكاكاتهاونتيجة
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وبنوع،أوروباإلى،منهالبيزنطيولاسيماالشرقيالفنلاستيراد

ومولدةالانبعاثعصرفيمؤثرة،مرقسالقديسبازيليكفيخاص

الاستيلاءوبعدوغيوتو.سيمابوأمئالمنالمصورينمنطويلأخطآ

أهميةأكثرالشرقيةوالمؤثراتالبيزنطيةأصبحت،القسطنطينيةعلى

كانالذيالوحيدالتاريخيالمرفأالبندقيةوكانت.الغربإلىبالنسبة

وقد،السلامأيامفيفيهترسوأنالأتراكالتجارمراكببإمكان

فيلكرباسيوالشرقيةالصورهـان.الفتانينمنعددزياراتشخلت

منبلالتقاريرمنمأخوذةليست)4914(الصليبذخائرمعجزة

دورأيضآالبرختصؤروقدالبندقئة)1(-شوارعفيالمشاهدات

1511.عامهناكالحياةمنتركتةعائلة

الفينيسي.التصويرفيالشرقأدخلمنأؤلبقينيجنتيلوكان

خاصرطلبعلىبناءالقسطنطينيةإلىبعثةرافق9147عامففي

صورةلهصؤروهناك.الثانيمحمدمن،يقالماعلى،مستعجل

لأنها،لندنفيالوطنيالمتحففيالآنوهي0158،عامالحاكم

وقد،الرمزيةالصورينبذكانالذيابنهقبلمنبعد،فيما،بيعت

بعد،فيما،وغيرهبقينيوأدخل.البندقيةتجاربعضهناكاشتراها

أعمالهم.إلىالشرقيةالصور

مثلالذيالشرقحولازدواجئةالأوروبيونالمصورونوأبدى

ولاسثما،وتقاليدهأداؤهجنبهموقد.رايناكما،الواسعةالمشاعر

1002.لميرانظر1()
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(.رمبراندتأعمالفي)كماالمقذسالكتابموضوعاتمعالجةفي

الدائمالتركيالتهديدمنخوف،شكدون،الوقتنفسفيوكان

البحريأسطولههزيمةحتى،الأقلوعلى،الغربصدرعلىالجاثم

ولم683).عامفييناعنالحصارفكوبعد)157،عامليبانتوفي

الوحشيتصرفهمعنولكنالعراكعنناتجآالخوفهذايكن

الثقافي.وتأثيرهمالمشهور

فيحدثتقدبالشرقواضحلافتتانالحقيقيةالبدايةوكانت

أوروبامن،الأقلعلىالتهديد،زال!أنبعدعشرالسابعالقرن

الثامنالقرنوأنتج.طريقهفيالمعاكسالردكانأنوبعد،الغربية

حذعلىالصينيةوللأشياء)التركيات(التركيةللأشياءجنونآعشر

الزكوكيالأسلوبمنجزءآأصبحتاوكلتاهما)الصينيات(،سواء

وفي.ولعأحول!()س!ولأ!ش!3الثورةقبللفرنسيةاالحكومةثراءميزالذي

مرسيليامنهائلآ،اتساعآالشرقإلىالتجارةاتسعت،الوقتذلك

وكانت؟الشرقعنتقاريرأيضأالسفراءوكتب.الأخرىوالمرافىء

منمونتاغوورتليماريالليديرسائل،خاصبنوع،تأثيرآالأشد

كلوفوفعث!ر،التاسعالقرنوفي،نفسهالقرنوفي.اسطنبول

الليديتصويرفيولاسيماالتصوير،فيذروتهالاستشراقبلغشيء،

الدخيلالحريممسرحفيأومور()فاناسطنبولمنمونتاغو

إيطالياوفي،وفراغوناربوشيهرسمهاالتيوالمراحيضوالحضامات

غردي.الأخوان

الفارسي.والأدبالعربيالأدبمنجديدةموجةهناكوكانت
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ليلةألفلكتابفرنسثةلترجمةالأولىالكتبظهرت4017سنةففي

لانتقادالشرقاستعمالأيضآرأىالذيالعصرهوهذاوكان.وليلة

الفارسيةالرسائل،النقديكتابهفيمونتسكيوفعلكما،الغرب

فيالشرقإلىالنداء،مماثلةبطريقةفولتير،واستعمل)1721(.

)9175(.كنديدأشهر،وبصورة)1731(،زئير،الأخلاقيةحكاياته

استعمالفيمونتسكيوديدروواتبعمحقد.عنوانهامقالةوكتب

جونسونالدكتوراختاربريطانياوفي.الغربعلىللتعليقالثمرق

الأخلاقيةلحكاياته،أثيوبياالحالهذهفيكانتوإن،شرقيةخلفتة

لمجموعةشرقيأإطارآغوتهاستعملألمانياوفي)9175(.ورسلاس

مثلالمستشرقونوأمضى)9181(.الديوانهيالقصائدمن

نفسها.الفترةخلالاسطنبولفيعذةسنواتهمرالنمساوي

فيمرموقتأثيرالتركيللفتحكان،اليوميةالحياةإلىوبالنظر

أيامناحتىمستمزتأثيروهو،البلقانفيولاسيما،الشرقتةأوروبا

غفريلوفا:ريناحسب،هذه

إلىعشر،الرابعالقرنفيالعثمانيينالأتراكمجيءإن

كان،والاجتهماعوالسياسةالاقشصادفيالدائةالنتائججانب

وكان.البارزالثقافيالتفاعلطابعهوئنكرلاطابعله

إلىمراكشإلىالفرسمنالممتذةالإمبراطوريةلهذه

مناطقعذةفيهابماالمتركةالسوقحسناتكلبودابست

عصرأعروالسادسعشرالخامسالقرنانكانفقد.بيئوتة

التغذية.فيهابماأولآ،اليومئةالثقافةفي،المكثفللتبادل

والشمامالمشمشمثلجديدةمحاصيلعذةوأدخلت

جديدةوممارسات؟جديدةطهويةوضيغوتقنياتوالأوز؟
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)1(.القهوةشربمثل

فنهوعظيمتقليدورثةالأتراككانالطهيبفنيتعلقماوفي

الثقافةمظاهروكانت.بالفعلالعربكانوهكذا،الفارسيالطهي

التغذيةناحيةمنلا،بالإسلاممتأثرةمعظمها،في،البلقانفي

يبقىماوهذا.عاقةبصورةاليوميةالحياةناحيةمنبلوحسب

فيالمسلمينالسكانخلالمنولاسيما؟هذهأيامناحتىصحيحأ

أحدوكانمقدونيا(.منوأجزاءكوسوفوفيها)بماوألبانياالبوسنة

العربمجيءمعمستوردككلالاستهلاكنماذجفيالمتغيراتأبرز

انعللقتالذيالعاشر؟القرنفيالأرزاستهلاكهوإسبانياإلى

هذهكتبج!دتوقد.بالنسياحول،خاصبنوع،زراعته

الأغذيةكتابالكتبهذهومن،الأندلسيةالطهيصيغفيالمتغيرات

.2(200رسياغا)

اليومية.الحياةفيكذلكالمسلمينوجودأثرإيطالياوفي

عامالنورمانيسودهاأنقبلقرنينلمدةصقليةالعربواحتل

يلبسالثانيروجيه،النورمانإمبراطوركانذلكبعدوحتى،1915

العربية،والعلومالفنونويعقم،العربتةويتكلم،البلاطفيعربيآثوبآ

والديرالرائعةالكاتدرائيةبنواالذينالعربالجرتأصحابوشمتخدم

ابنالعظيمالعربيالجغرافيكتابوكان)1172(.مونريالفي

الصدمةعنمطبوعةغيرأوراق.بلغاريا،صوفيا،ومبادئهاالثقافةلتاريخ)1(

التاسع)القرنأوروبانجوبي-شرقيفيالمطبخيةالمافةوتحؤلالأوروبية

عر(.
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أيضآمعروفآ"العالمحولالسفريحبمندامتعةالفغئونإدري!س

وجمالها،صقليةوفرةإدريسوناقش".روجيهالملك1كتابباسم

صقليةفإلى.بهاالمحيطةوالحدائقوأبنيتهابالرموعظمةعلىمثنيآ

اخترعواوربماطوروا،وهناكعضر.الحاديالقرنفيالسكرحملوا

الحنطةمستعملين!،3!ه3!!أ"أولحأسيوتاوبستاأ،حط!ء93()أسباغيتي

البلدانوبعدوحدهاصقليةفيوالمستنبتةبالغوتةالغنيةالقاسية

معروفتينكلتاهماوالفرميسفيالمعكرونةوكانت.بالمتوسطالمحيطة

بصموكاتالراقيةالمجتمعاتفيوتؤكلان3(،)أول!أ)أحأبالصقلياني

ئخبرخصوصيةأكثرمستوىوعلى.القسطنطينيةمنحديثآمستوردة

البانيليريتنتجتزاللابالرموسوقأن7(66-:)6991روب

صحنوهو،الحقصطحينمنمقلئةشرائحوهياس!+!!(،)ء+حا

الأوروبيالمطبخفيالداتةالمساهمةومن.العربأتامإلىيعود

علىيطلقعاماسموهو،الماشارونيصحنالعرببهاقامالتي

!(ولهس!أ"س!)تشيلغنواو7(حفأاححا)أميسفيلفراو،!ا)ء34لبستاا

نتيجة،إيطاليافي،استعمالهايبدوالتيوسواهاا)ح،!ه"()أوالتورتلي

لت(.000259:)توافيهودثةجماعاتبهقامتنقل

لأنهمشرقيةطهيطرقحملوا،مامع،الصليبيونوحمل

بعدةالتأثرآثاروتظهر.الشرقمنمحليينطهاةاستخدمواقدكانوا

)بفاكهتهاالرقيقةوالفطائرالميلادبودنغمثلإنكليزيةمأكولات

الأرز،وبودنغ)مرزبان(،واللوزئة(،المتوسطمنالآتيةالمجففة

وأعشرالثانيالقرنفيوئرجم.الحملمعالمقذمةالنعناعوصلصة

الأصل،في،كتبهقدكانالبندقتةفياللاتينيةمنكتابعشرالثالث
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في،هناكوكان1155(.)توفيبغدادمنطبيبوهوجزلهابن

فيالعتاسيينالحكامظلفيترجمتالطهيفيكتبعذة،الواقع

علىمركزينباتقانالبلاطمطبخالعربالفاتحونطؤرحيثبغداد

فيالأرستوقراطيالمطخهوذلكوأصبح.سابقةفارسيةنماذج

العربي.العالم

إلىالسلطانرسلأحديدعلىفرنساإلىالقهوةشربوأدخل

بذوقهمؤثرآالرسولوكان،9166عامعرالرابعلويسفرنساملك

طلب،الشرعيالرسول!وضعولدهاالتيالأملخيبةونتيجة.ورقته

وكانت.الأتراكمنفيهايسخرملهاةيكتبأنمولييرإلىالملك

اللطيفالبرجوازيالمسرحيالكاتبأصدرعندماأكبر،أملهخيبة

لفرنسيينامنلاإتسخرلالتيا!سأأهس!!عوله!3ألمولس!ك!س!،ولوله"ا

.أتراكبوجوهالمتقنعين

فقطليسالغذاء.تاريخفيواضحالمباشرالإسلاموتأثير

القرونطعاموإن.أيضآمقابلةكمصدربل،استعارةكمصدر

مدينهوالمجففةوالفاكهةوالشربات،الطيبةالنكهةبإدمانهالوسطى

خلالمنواضحالاغذيةفيوالتأثير.الإسلاميللعالمذلكبكل

كما؟شربةالعربتةالكلمةإلاهيمامثلأ،ع!"6،3،حفكلمةالتعابير

إلىالديوانإلى،الوسادةمن:الوثيرالمنزليالأثاثفيالتأثيريبدو

المحلياتبوفرةأتىالذيهوالإسلاموكان.الصوفاإلىالفراش

وقبرصمصرإلىالهندمنالسكرفحملأوروباإلىالرخيصة

قدالطهيصيغوكانت.والكاريبيالبرازيلإلىثمالجنوبيةوأوروبا
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أيضأالتوابلجاءتوقد.الأقلعلى،الراقيةالمجتمعاتفياتسعت

العاليالأوروبيالمطبختطوروكان.الشرقمنالإسلاميدعلى

الكلاسيكيةالنماذجإلىعودةفكلاهما،الإسلاملطرقمعارضةبمثابة

جانبهامنأو،البروتستانتيةالناحيةومن.الأوروبيةوالتقاليد

حياةعلىوتشديدللرفاهيةنبذهناككان،الأقلعلى،البيوريتاني

والحسية،الأخلاقيالإحياءمنمزيجآالانبعاثعصروكانالبساطة

الخبيرالرجلصورةمستعيدآ،الروماني-اليونانيالعالمحسية

العلماءجهدالقديمةالعصورإحياءمحاولاتهموفي.بالمأكولات

انتقدهمصدروهو،يأكلونأجدادهمكانعماالخلاصاتبجمع

.المائدةإلىكتبهميحملونعلماءعنكتبعندمارابليه

مختلف.كدينالإسلامإلىئنظركأنالمتوسطةالقرونوفي

المتج!دوالطبالإسلاميةالعلومإلىبالشرقالاحتكاكأذىوقد

الديانةموضوعفيالتعليمانتثارفيوكذلكالجامعيةبالدراسات

مجلسفيصدروقد.العربيةولاسيماالمسلمينولغات،الإسلامية

)وكذلكللعربتةكرايرتأسيسإلىيدعونداء1312عامفيينا

وأوكسفوردباريس:أوروباجامعاتمعظمفيوالعبرتة(للكلدانتة

لينهان؟يقيمونالرومانكان)حيثماوأفينيونوسلمنكاوبولونيا

الآخذةفرنساتخطيطفيتقريبآ،ذلكمنشيءيحدثولم1002(.

أستاذآقرنينمنأكثربعدبوستيلغتنأنإلى،الإرسالياتطابع

أوجدوا9915عاموفي.بارشىفيالملكيالمعهدفي-بيةللعم

وحسبالعربيةدراسةإلىلاأدىماوهذا،ليدنفيللعربيةكرسيآ

العالمفيممنوعةالأمر،بادىءفي،كانتالتيالكتبطباعةإلىبل
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العربيةالكتبولكن.التراثوبنسخبالخطمتعلقآكانالذي،العربي

فيثابتغيرمطبعيحرفباستعمالوذلكالبندقيةفيظبعت

الطباعةإنجازاتمنوكان.عشرالسادسالقرنمنالثلاثينات

إلىالهادفة1584عامرومافيميديسيالصحافةتأسيسالعربية

بعضلتقديمرومامعبالعربتةالناطقينالمسيحييناتحادمساعدة

منفعةذاتالعربيةالطباعةكانتفيما،الدينيةغيرالعربتةالنصوص

بلا،المطبوعةالصحافةوكانت.الآمنبالسلوكالمسافرينتزويدفي

الإسلامتحريمأقا؟والتعليمالثقافةمجالفيكبرىنعمة،شك

المنافسةفيالمسلمينعندصعبآالأمرجعلفقداستعمالها

إدخالها.تلاالذيالتعتمانفجارفيوالمشاركة

أيضآكانبل،وحسبللغربتهديدآالشرقيشكللموهكذا

بالفنثمبالأدبشيء،كلفوقبدا،ماوهذا.الجذابةالقضايامن

عذةتجستدترأينا،كما،الوسطىالعصورأدبوفي.لاحقآ

فيبريطانيافيأهمتةذاتغدتالتيالمواعظفيشرقيةحكايات

كأمثالط.استعملوهاقدالمسافرينالكهنةلكونالجديدةالألفية

وأناشيدالبطولياتفيالشرقعنالتاريخثةالبياناتبعضوتج!ئدت

778.عامرونسفالفيشارلمانهزيمةعلىترتكزكانتالتيالإيماء

وقدشرفاء.وأعداءشجعانآأبطالآالمسلمونظهرالأعمالهذهوفي

.مكارمذويأيضآيكونونوقدالقلوبقساةيكونون

المترفةبالبضائعمرتبطآالشرقكانوالزخرفةالفنمجالوفي

ولعببعد.فيماالبراقوبالقطنوالحريروالعطورالملونوالسجاد
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ولكنه،الانبعاثعصرفيالتصويرفيمهمآدورآالشرقيالسجاد

منكبيرةكمياتوباستقدام،السلطانوذويالأغنياءعلىيقتصركان

البرجوازيةبدأتعشرالسابعالقرنمطلعوفي.بحرآالهنديالقطن

المصنوعالملونالقطنبدأالصناعيةالثورةومع؟الشرقبالوانتنعم

برمته.المجتمعيغزوشرقيةتصاميموالحاملمحليآ

المسيحيةوأوروباالعربيالعالمكان،المتوسطةالقرونوفي

يزعمونوكانوا،والفضةالذهبيخصمافيتعايشعلاقاتعلى

)ولرستاينكوحدةئعاملآأنالمنطقتينعلى،الماليةالقضايافي،أنه

أوروبافيالعربيةالنقديةالقطعانتشاررأيناوقد93(.:7491

فضة،الفضةتسكالتيهيبعد،فيماأوروبا،وكانت.الكارولنجية

المناجممنوالفضةأفريقيا،غربيمنيجيءالذصبوكان.العرب

الشرقيةالترفبوسائلمبادلةالشرقنحوكلاهماوتدفق.المحلية

الخامالموادباستثناءمعظمهاإلىأوإليهايفتقرالغربكانالتي

دراماتي!كيةبصورةوكمياتهاالسبائكمصادرتغترتوقد.والأصواف

إلىأذىقدالبحرطرقانفتاحلأنلأميركا؟الأوروبيةالغزواتمع

القطنمنهاولاسيماالغربإلىالآتيةالبضائعكمياتتزايد

:سارتونوحسب.والتوابل(الصيني)الخزفوالبورسلين

كانالتيللغزواتتتنبهكثيرةشعوبهناكوكانت

أوروبا.فيالثقافيةالبنيةعلىبهاقامقدالعربيالعالم

تدكانوان،بتراركتنتهمابمقداراحديتنئهلموربما

فقد.لمقاومتهيكافحكانما،السبلمنبكثير،استغواه

والأغذيةالعطوراستعمالفيهاصبحعالمفييعيشكان
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بيممةموسومآالعمارةفنوغدا،ملخةضرورةالمحلأة

الأنوارتحتهامنتتدققالتيالمسئةالعربيالعالمتناطر

.بالألوانالعابدينلتحقمالمجوهرةالكنائسنوافذعبر

العالم،أنظمةنظريةعلى)7491(والرستاينعحلقسموقد

)البقية(.والجوانب)أوروبا(القلبوهماقسمينالحديثالعالمهذا

رأسماليآ؟عالميأاقتصادآتخلقأوروباأنيرىوهو

فيوليسالإطار،هذافيإلآممكنةليست،رأيهفي،فالرأسمالية

المجتمعسكطليعةفيوالبرتغالإسبانياوكانت.العالمإمبراطورئة

فيالتصنيعتقوداأن،بالتالي،تستطيعالمهـان،الشكلهذاعلى

منأكثرالإنتاجيةالطرقفيالرأسمالعلىتعتمدالتيالقارة

آخرين،رأيفي،النظرتةهذهوإن.الرفاهاتاستهلاكفياستعماله

علىسواء،والتجارةالصناعةفيآسيادورمنتنتقصأنهاتبدو

،الأحيانأكثرفي،هيالتيالتجارةوهذه.المياهعلىأوالأرض

وهمالثرقتةالبحارعبرللتجارشتاتأوتدتقد،المسلمينأيديفي

تشملشبكاتهموكانتالأوروبيينوصولقبلناشطينكانواالذين

عليهكانتكماالمدىبعيدلتبادلاللازمةوالأدواتالمالاستعمال

0002(.)مركوفيتسإيطاليافيالحال

الظاهرةالمنافععنأساسيئبشكلتحدثث،البيانهذاوفي

سلبية.جوانبهناكيكونأنالطبيعيومن.الإسلاممنالآتية

كلفيموجودالتعصببلالشذدإنويقوليجادلمنومنهم

وبحروبهالمعاصرالعالمفيذلكنرىأنيمكنكما،الديانات

دياناتعنفالكتابات:طبعأصحيحوهذا.تاريخناتلظخالتيالدينئة
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تكونقدووقاحاتماعرتتضمنالثلاثالأساسيةالأدنىالشرق

عنمختلفةبصورنعترفنحن.هذهأيامنافيمقبولةغيرمعظمهافي

هذهأنهيالحقيقةفإن،ذلكومع".السامية"القيموالإرهاب

وهذا،المقدسةالكتابات،المكتوبةالنصوصعلىتركزالديانات

النصوصحراسيصبحونالموضوعهذافيالاختصاصيينأنيعني

وجوهأيصبحونوهكذا،التعليمعملياتمجرىعلىويسيطرون

نأقبلطويلوقتاقتضىوقد.المكتوبةالمعرفةحقلفيمهضة

مراحلهافيمفيدةكانتوإنالقيود،منالتحزرالمعرفةتستطيع

فيوظهرتخاصطابعذاتالمعلمنةالإنسانيةكانتوقد.الأولى

كانتوقد98(.:)6991)زفرانيالمراحلبعضفيالإسلام

المدارسفيالعاليالتعليممنجزءأ،بالفعل،الطبيعيةالعلوم

هناككانولكنمثلآ،الهندوشةالمدارسفيكانتكما،الإسلامية

فلمالانقسامهذاأفا،تشابككانحيثماوالمدنيالدينيبينانقسام

التنوير.وحركةالانبعاثبعدإلاينثأ

الشعوببينالاحتكاكعنقيلماإلىشيئآنضيفأنويمكن

العداءمنوبالرغمشيء،كلقبل،فإنه.المعتقدينهذينالحاملة

وناقشثالهادىء.التفاعلمنمراحلبينهاكان،والفتحوالخوف

ينظرماغالبآالتيالمسيحيوالغربالإسلاميالشرقبينالمجابهة

ذلكمنأكثروكانت.مقذسةوحربوجهادفتحأنهاعلىإليها

انعكستكماثقافيآ،الغربفيكبيرتأثيرللشرقكانفقدبكثير؟

أيامنافيولاسيما،المعروتومن،ذلكومعبعد.فيماالأدوار

الشرقمدنأنأيضآالمعروفومن.مختلفةالقيمأنظمةأنهذه
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عاشإس!بانياففي؟الإيمانمتعددةمجموعاتمنمؤلفةالأدنى

.كثيرةمراحلطوالجنبإلىجنبأواليهودوالمسيحيونالمسلمون

محترمةتتفاعلالمجموعاتكانتوالسفر،التجارةحفتوحيثما

القائمةالمتماسكةالعلاقاتعنبيانهوفي.منهاواحدةكلمصالح

الطرفينمنأحديكنلمأنهعلىهورديشذد،والشرقالبندقتةبين

متساوين.كانواالتجارةشركاءفكلالآخر،تجاهالتشامخيحاول

كليختلففالإسلام،عامةبصورةهذاعنتحدثثوقد

مذهبانوالثمعيةفالستة.اللاهوتيةالنظرةحيثمنالاختلاف

يصلوقد،البروتستانتعنالكاثوليكاختلاتربمامختلفان

مارس،أوروبافياليهودفعلوكما.أحيانآالتفاصيلإلىالاختلاف

علي،الإمامضريححولتمثيلياتلبنانوفيالفرسبلادفيالشيعة

وربما،مماثلةوبصورة.الدراماتيكيالأداءالإسلامبقيةتنبذحينفي

التقليدهذاونقلواالرمزتةبالصورالتمثيلأتاحوا.الصينتأثيرتحت

فقدالمسيجةالطواثفمعأقا.المغوليةالهندفيالأقلياتإلى

إذا،ذلكوبرغم.هرطوقتاالآخرمنهمكلمعتبرآ،معآقاتلوا

منمقدارهناككاناليهوديةأوالمسيحيةمعالمواجهةاقتضت

السابقة.الحالةفييتجللمالوحدة

تاثيراتأوروباإلىالثلاثالمسلمينلحركاتكانوقد

الثقافيةالصدمةكانتكلماتختلفكانت،الملابساتولكن.مختلفة

أفريقياشماليإلىالعربيالتسربوذيولنتائجوكانت.مقصودة

كانتالوقتذلكففي.عظيمبفارقالأعظمهيوالمتوسطوإسبانيا

118

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وصولكانلذلك،والاقتصادياتالفكروراءكثيرأتتلكأأوروبا

آسياإلىوصولهمبنتائجيجتذبونكانواهؤلاءلأن،مغزىذاالعرب

القديمة،وجذورهاالفارسيةبالحضارةصلةعلىكانواحيث،الغربية

بصورةولووالهند،وبالصينجهةمنواليونانالرومانبورثةوكذلك

حيثإلىالمؤذيةالبرتةالطرقوهنا،أخرىجهةمن،ادنى

.يسيطرون

التجاردةوكالة

أولأحدثقدأوروباإلىالأدنىالشرقمنالمعرفةنقلإن

مجالعلىاحتكاكهنالككانولكن.الإسلاميالوجودخلالمن

الذيالعسكريالصراعمننوعأيإلىأوالفتحإلىيؤذلمواسع

منكانتبالشرقالاتصالفيالأساسئةالخارجيةفالنقطة.نامثاه

علىوئحافظالمشرقيةالتجارةعلىتعتمدكانتالتيالبندقئةخلال

الإسكندرتةص!الىبعد(فيما)اسطنبولالقسطنطينيةإلىالبحريةالطريق

معظمامتدادعلىالمشرقيالشاطىءوإلى(بالبندقيةغالبآ)المشبهة

المرحلة.هذه

المتوسط،فيولاسيما،أوروبافيبسرعةالتجارةواتسعت

الشماليةأوروبافييكنلم1555عاموفي.عشرالثانيالقرنبعد

فيقائمةكانتالنوعهذامنالتيفالمدن.كبرىتجاريةمدن

والقاهرةوالإسكندرتةوالقسطنطينيةصماسبانياونابلوالبندقيةالمتوسط

سنةوفي.الأقصىوالشرقوالبصرةبغدادإلىالمؤذيةالطرقوطوال

معالتجارةبفضلوذلك،عظيمبشكلتطورواقدكانوا1212
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فيمهمةمراكزونوفغوردوغنتوبروجوبارش!لندنوكانت،الشرق

ازدهارآالغربية-الشماليةأوروباشهدت1346وفي.الشبكةهذه

لشراءوبوهيمياألمانياإلىالتجارتسربإثرعلىالتجارةفي

وبوردوتولوزمنالفرنسيونالتخاركان1485سنةوفي.المعادن

)ميفيديالبلطيقمعالمسكوفيينتجارةكانتوكذلك،الصورةفي

.)2991

".الضخمة"السوقبأنهاووصفتالتجارةعلىالندقيةئنيت

سنةوفي.الثامنالقرنمنذالشرقمنالرفاهيةبضائعتستوردوكانت

)هوردالمسلمينالعربالأمراءكلإلىالسفراءالدوجأرسل199

8201،عاممنذالبيزنطيةفيقاعدةعلىوفاوضت15(.0002"

وكانءالإسكندريةإلىتبريزمنالمستعمراتمنسلسلةأشسحتثم

القرنينفيسيطرتهاوشعتولكنهاتجتوا،ولاسيما،خصوملها

بدأتعشرالخامسالقرنوفي.عروالخامسعشرالرابع

والصابونالنسيجمثل-الإسلاميالعالمإلىئصذرالمصنوعات

وزيتالشماليةأوروبامنوالمعادنوالخشبوالزجاجوالورق

وكانت.التجارةطريقامتدادعلىمنوالعنبواللوزوالعسلالزيتون

مصرمنوالملحوالعطور،والصباغوالتوابلالقطنالوارداتأهم

هذهمثلثقافاتنرىأنوبإمكاننا.التتارمنطقةمنوالفرووسوريا،

بدأواقدكانواالذينالحجاجوكتبالبندقيةتجاركتبفيتنتشر

وكانوا.17(:0002)هوردعشرالثالثالقرنمنذتنقلاتهم

نحوأنفسهمولقيادةالسفر،مشاكللمعالجةالمحليةاللغةيستعملون

فائدةوكانت.الغرباءمع،خاصبنوع،وللمعاملة،الغربيةالمرافىء
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قيمةعلىبالمئة05و35بينتتراوحقيمةذاتبحمولةالرجوع

بحدكانتالشرقمعرفةأنلمجزدتضافالقيمةهذهوكانتالث!راء،

قيمة.بضاعةنفسها

تنظركانتإذ،البابوئةدائمآتؤئدهالاالبندقيةتجارةوكانت

إلىوصولأ،سنةعشرينوخلال.المؤمنينغيرمعكتجارةإليها

مععلاقاتهاتابعتالبندقيةولكن،رسميحرمهنالككان1345

قضاياوفي،العمارةفنوفي،عيشهاطريقةفيأثرالذيالشرق

عنالنظر)بقطعالنساءلعزلمعروفآكانالمرفألأنأخرىمنزلية

ليتمكنالشرفاتبناءكانهناومنالعاهلإت(.والشاءالهوىبنات

العالم.منشيءرؤيةمن

كممتهنينمنهم،للتجارةخاصآتعلمآيتعلمونالتجاروكان

لاتينيةتكونلاوقد.المدارسفيتعفممنومنهم(بالخبرة)يدرسون

ولم.المحاسبةمنمتضلعينكانواولكنهم،متقنةيخنيسيتهمأوالتجار

،نظامأيإلىالدفاترلمسكالمزدوجالقيدشرحهفيباشيولييرجع

02(.0002:)هوردالمتعاقبةالأجيالتمارسهكانتماهذاولكن

تعقيدذاتوهيالمشتركةالثقافةئسفىكانماالتجارةانتجتوقد

البندقيةعلىالوصفهذايطئقولا21(،0002:)هوردوغنى

هذهوفي.معهاتتعاملكانتالتيالمجموعاتعلىبلوحدها،

السوقإغراقمنأكثرتتطفبالتي،الطويلةالتجاريةالعلاقات

وتبادلتاالمجموعتانازدهرت،الصامتةالتجارةممارسةأوبالبضائع

احتياجوهقش.أيضآوالتقنياتالمعرفةبلوحدهاالبضائعلا
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مننرىكما،واليونانيةاللاتينيةاللغتينالعربيةإلىالفينيسيينالتجار

لغةفيكثيرةعربيةكلماتتج!دتإشانيا،فيأنههو،واقع

.التجارةحقلمنالكلماتهذهوأكثر،المحكيةالبندقية

،الهنديالمحيطمعظماليهودمعبالاشتراكالعربوراقب

وصولقبلوالصينوالهندالعربيةوالجزيرةأفريقيابينوتجارته

الآسيويالاقتصادوسطفيفكانواا.4و8عامالعاصفالبرتغاليين

وأشسمبكر،تاريخفيالهندشماليالإسلاموراقب.العالمي

.أخرىوأمكنةمالابارفي،الغربيالساحلعلىتجاريةمراكز

وؤجدتالحرير،طريقعن،الصينغربي-شماليالديانةوبلغت

الصين،جنوبيساحلامتدادعلىأيضآالتجارتةالعربيةالجماعات

التيكتلك،موانعالمسلمينوجهفييقفولموكنزهو.غانغزهوفي

وفيبالبحر.السفرمنتمثعهموالتيمثلآ،،الهندوسيينعند

كانأفريقيابلغالذيهيزنغالخصيئالمسافرينأكبرإن،الصين

ماوكثيرآالمسلمينكلعلىالسفرفرضفقدالحجاقا.مسلمآ

وكان.السبيكعلىودذالظروفأوجدماوكثيرآ؟بالتجارةاقترن

الثرتة.الأرملة،زوجتهمع،الأصلفي،يعملتاجرآنفسهلمجفالنبي

الرفاهيةوسائلولاسيما،الشرقيةالبضائعمندفقوكان

كانتالأخيرةوهذه.القطنيةوالأقمشةوالحريروالسجادكالعطور

إلىالطريقكانتعندماالشرقمنالبحريةالتجارةفيالأساس

الواصعالاستيرادلىانا.794سنةحتىمفتوحة،الرأسعبرالهند،

غيرعشرالسابعالقرنمطلعفيالبراقةالملونةالموادلهذهالمجال
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الطعامشوكةفاستعمال.المنزلتةالأساليبغيركماالمنزليالمسرح

كانسترول!وليفيإلياسأمثالمنالثقافةمؤرخوعليهعققالذي

المسرحكذلكالأزهاروغترت.العناصرهذهمنآخرعنصرآ

تركئا.منالآتيةالخزامىزهورتاريخبذلكيذكرناكماالأوروبي

علمح!نقديبدو،ماعلى،فالإسلام.أخرىمؤثراتهنالكوكان

.الجدريلقاح،ممتازبشكل،وأدخل،المسيحيينعندالصحة

السفراءبوجودأيضآمتأثرةالغربتة-الشرقيةالعلاقاتوكانت

علاقاتعلىوجنوىالبندقيةكانتفقد.الدولهذهبينتبادلفي

فيمابيزنطيةمعكانواكماالعثمانتةالممالكفيالتجاريةالمرافىءمع

الإسلامية.البلدانإلىموسميونمرسلونهذهيدعموكان.قبل

نفسهاتركزأنإلىفرنساسحتعشرالسادسالقرنمطلعفي،ولكن

لفرنسيسسمحتترتيباتأقيصت1534سنةوفي.دائمةقاعدةعلى

هذهوأصبحت.الهابسبورغيناهضتعاونأليدعمذلكيفعلأنالأؤل

والنشاطالثقافيللنشاطمركزأ،الوقتذلكمنذ،السفارة

1533سنةوفي.بريطانيا:أخرىعظمىقوىوتبعت.الدبلوماسي

أحدوهو،دبلوماسيآالخامسشارلالهابسبورغإمبراطورارسل

بينما)هولندا(المنخفضةالبلادمن،باسبيكجسلينأوجيهخلفائه

عنالمعلوماتمنكبيرةكميةالأخيرهذاوجقعا.562و1555

مذهلةنباتيةمخطوطةتشملكثيرةبمخطوطاتوعادتركيا

البرديتأكيدوبكلوالخزامىالجمالوكذلك،لديوسكوريدس

الحياةعنحثةتقاريروكتب.الكرمغوتلغةأيضآودرس،والليلك

معالسفراءتعيينوترافقا.612عامبريطانياهولنداوتبعت.اليومية
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التجاريالنمومعوكذلكالدبلوماسيوالنشاطالثقافيالنشاط

الأقص.

أوفريقانيكليووالمرتدينالحجاجأمثالمنالمسافرونوكان

هؤلاءأبرزوكان.اوروباإلىالرقمعارفيحملونمؤقتآ()ولو

الشكمنالكثيرتقاريرهأثارتالذيماندفيلجونالسيرالمسافرين

،مأخوذة،مفيدةمعلوماتتتضمنبالتأكيد،ولكنها،صحتها،حول

آخرشعبيأكاتبأبولوماركووكان.آخرينكئابمن،الأرجحعلى

قامتالشكوكولكنأنشطتهعنمفضلبتقريرالسجلهذازؤد

35(.1002:)هاملتونبالثقةأهليتهحولمؤخرآ

تدققوهووالغربالشرقبينالتفاعلفيمهتمعنصروهناك

هذهالحبئوأعمال.الأولىالقرونمنذالمقدسةالأرضإلىالحجاج

نحوالأخير،في،اتجهتفلسطينفيملحوظاستثمارإلىأذتالتي

بولعهمعروفآالحسنيليبكانعشرالخاص!القرنوفي.الصليبيين

التركية!الدراسات"بمنتدىعرتماإلىبلاطهفحؤلبالشرق

.الأتراكضدجديدةصليبيةحملاتعنودافع5(1002:)هامتون

في1527سنةوفي.عثرالسادسالقرنفيالهدفهذاواستمر

سقوطوكان.الحملةهذهمثلإلىيدعومطبوعنداءئشرأنتورب

منجزءبم!ثابةشارلالرومانيالإمبراطوريدعلى1535عامتونس

أدبموئدةالحجرحلاتوتتابعت.المؤمنينغيرمجابهةأمنية

انتورب:منثمالبندقيةمنينطلقونالحجاجوكان.مكثفرحلات

لخدمةذهبيةدوكاتية06البندقيةمنمتعهدقذمعثرالرابعالقرنففي
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نأبعد،فيما،انتوربمنآخرتاجروحاول؟المسعفينالحجاج

المشرقي.الشاطىءإلىمتظمنقليؤمن

فتحمنجديدآحافزآالغربيالبحروساحلأنتوربتلقت

وهو"البروتستانتية-"التركيةوالظاهرةالبروتستانتيةوقيام،الأطلسي

مناهضةأجلمنالعاليالبابمعيتمأنممكنتعاونأبأنالاعتقاد

اتبعهاالتيالاتحادلسياسةتتمةإلاالهدفهذاكانوما.الكثلكة

فيالعثمانيالحاكمإلىتوذدعندماالأؤلفرنسيسالفرنسيالملك

الأتراكبينالموفدونوتبودل.الهابسبورغسلطةلضبطمحاولة

أنتوربفيتجاريمركزإقامةالآخرينهؤلاءاقتراحمعوالهولنديين

إسبانيا،كاثوليكضدللبروتستانتالدعمممثلوهقذمالذيللسلطان

موضوعفيالشغبوأعمالمظاهراتهميجربونالأولونكانحينفي

ممثلآالتركيالوجودوكانا.567عامالدينيةالتماثيلتحطيم

الأمر.بظاهرالمحتفةأوروبامنيونانيينتجاربأربعةبأنتورب

تجاريآمركزأاعئبرقدأنتوربمرفأكانعشر،الرابعالقرنفي

الداخليةوالمدنوبروجغتت:النجاحمنتهىفيجيرانمع،مرموقآ

عشر.السادسالقرنفيالأهميةقمةبلغوقد.فرنساشماليفي

نجحقد،أوسترياشارل)هولاندا(،المنخفضةالبلدانحاكموكان

مقذسآرومانيآإمبراطورآوانئجت1516عامالعرشإلىالوصولفي

للشرقالمتاخمةإمبراطوريتهبلغتوقد.سنواتبثلاثذلكبعد

حاضرةأنتوربوأصبحت.أميركافيمقاطعاتوشملتالمتوسط

إلىوصولآالبندقيةمنالسيطرةتمتوقد،التجاريةالعالم
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هذهكانت،ذلكومع.والأتراكالعربمعالفغالةالاحتكاكات

منالخوفوكان.والانجذابالخوفشعوربطابعمطبوعةالعلاقات

قيمة،ذاتاتحاداتعنتفتيشوعن،الشمالنحوعدائيدينيتقدم

يتعلقمافيوالفضولية،والعلومالثقافةفيالعربمساهمةلىادراك

وبأفريقيابالمشرقمتناقضولعإلىأذىقدهذاكل،غريببجار

العلاقاتعبرجرىتناقضآهذاوكانا(.1002:)هاملتونالشمالية

المسيحية.الإسلامية

القيم

كلالغربعنمختلفآئعتبرالمختلفةبأشكالهالشرقظل

الحريةوغيابالديموقراطيينغيروحاكميهبطغيانهوذلكالاختلاف

فقد.المسيحيوناعتادهاالتي)كاريتاس(والإحسانالحبومفاهيم

الإسلاممعالماضياحتكاكاتعلىالستارالدولمنعددأسدل

الانتباهألفتوهنا.القيمأنظمةفيالملحوظالتناقضبسببوذلك

الهادىءبالتفاعلالمختلفةللمجموعاتسمحتكثيرةالتقاءنقاطإلى

موضوعهوللمعالجةالنقاطهذهوأسهلآخر.حينآوالمتوترحينآ

هناكولأنالمسلمينواجباتمنبالمعروفالأمرلأنالإحسان

منالاجتماعيةالتسهيلاتلتقديماسستقد)الوقف(للإحسانمراكز

منإليهمافانظروالحريةالحبمبدأاما.ذلكوغيرواستشفاءتعليم

إلىوبالنظر)1002(.علماننوردراساتهوخاصمرجعخلال

الملكيةللأنظمةالكيفيةالملامحنلاحظأنيسهل،الحكمطبيعة

الأنظمةنجهلوأنالمعاصر،الأدنىالشرقفيالجمهوريةوالأنظمة
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الملكةجهودفيهبماجدآ،القريبالماضيفيأوروبافيالفاشسشية

الأوروبيةالسلطاتعروشعلىنسلهالتركيبالغريبةنكتوريا

لاستشارةوسيلةمنأكثرهناك،الديموقراطيةإلىوبالنظر.الكبرى

منجزءهيالتيالعدديةالإحصاءاتإلىبالإضافة،الشعب

نأأيضآالمستحسنومن.الحديثللغربالمستحدثةالإيديولوجيا

بعيننأخذعندماالأساليبهذهمثلفيالمحدوديةحسابنحسب

للولاياتالحاليللرئيسالسلطةأعطتالتيالأقليةالاعتبار

نأبريطانيافيالمنتخبةالحكومةتشطيعبهاالتيوالطريقة،المتحدة

الأمنمجلسأوالمتحدةالأممأوالبرلمانسلطةدونبحربتهذد

هذامخالفةحكمأساليبترىفقد.المنتخبينأكثريةلرأيوخلافآ

وتغييرالمتكررةالانتخاباتنفضلأنفسناونحن.مستحيلآالأمر

سلطةأسلوبايبمحدوديةالاعترافإلىبحاجةولك!تاالحكومات

يطتق،الاستشارةمقياسمنشيءفهناك.غربيآأوشرقيآكانسواء

الأنظمة.كلفيعملا،

هيالتثبيهلهذاذلكمنأكثرمادةإعطاءعلىالمساعدومن

ئنظرالتيوالحرتةوالإخؤةالمساواةإلىالإسلامنظرةإلىنعودأن

عنوبالكتابة.الغربفيالليبراللةالديموقراطيةكعلاماتإليها

علمانيرىلا(،الإخوةالسياقهذافيهو)الذيوالحبالمساواة

بالطبع،،وهي.الإسلامتةللثقافةالأساسيةالمظاهرإلاهذهكلفي

وبغياب،للشعبالفرصإلىالدخولمبدأتحتالمزاولةإلىمنقولة

كانتالفكرةوهذه.الإلهتةالحقاثقإلىالدخولامتيازاتلهفريق

مثلبحقوقتتمتعلاالتيللمجموعاتالإيماننداءاتأكبراحد
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لاالنظرتةهذهولكن.المتحدةالولاياتفيالسودكالمسلمينغيرها

تكؤن،الواقع"ففي.الإسلاميةالشعوببينمساواةعدملاأنتعني

!سواهمنكمااليوميالإسلاميالاختبارمنجزءآوالفوقيةالدونية

271(.1002:)علمان

الهرميةنظرياتنقيضالعاليةالمثالياتهذهعلمانويرى

بينموازنآالهند،فيأساسية)0791(ديمونيراهاالتيوالنكران

نإ.أخرىجهةمنالهندونظرتة،جهةمنالمثاليةالإسلامنظرية

الذاتونكرانللهرميةديمونووصفللإسلاموصفهبينهوالتباين

مرارةمعتمازجادينيينالعالمينتث!بيهصورةوهو،الهندوسيةعند

)002:)علمانالهنديالمحيطشبهفيسنةألفمنلأكثرالحميمية

البعدهوالتقشفيالذاتنكرانإن،ديمونإلىواستنادأ027(.

الفردأمامالفرصةويتيحالتحررمنشيئآيجيزالذيللهرميةالديني

الحقيقةولكن027(.)1002:المتحخرةالطبقةبوتقةمنليهرب

تنقذلمالمساواةأندائمآعلمانويعترف.دراماتيكيةبأقلتختلف

تعليقآيوردأيضآ،الهدإلىوبالنسبة.العربيةالبلدانامتدادعلى

الذينيحفل،الهرمثةورغم،خلالهمنالذيالبختيوجودعلى

علمانأورد)هوبكنز،أفضلظروفإلىثانيةولادةبوضعسقطوا

الهندوشةالحبتقاليدإلى،مثابهةبصورةويعود،.277(1002:

الحبلشعرجسمآناشدقديكونوقدلكرشناغوييس،العظيمة

مزاولاتتولدت،أخرىوبكلمات6891(.)براوالسنسكريتي

تعتدئةبينعميقآتباينآيدعيكان،ذلكومع.متناقضةلهايمانات

الهندوسقضيةأنالاقتراحإلىويذهب،المسلمينوتعبديةالهندوس
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278(.1002:)علمانعظمىلحضارةصغيرموضوعهي

الذيالحادالتباينتعديلإلىبحاجةأنناأقترحأنوأريد

الاعتباربعينبالأخذالدينيةالإيديولوجياتبينعلمانيرسمه

الأفريقية،النظروجهةومنترافقها.التيالمدنيةالإيديولوجيات

البرونزيةالثقافاتوالهندوسالأتراكعندالمجموعتينكلتاتمثل

نأيمكنالمطتقةالأشكالوهذه،التطابقكلالمتطابقةلأوراسيا

شيئآالإسلاميفعلوقد.دينيةإيديولوجياتأنهاعلىتوصف

أكثرفييرتكز،الذيالمدنيالتطبيقلمعارضةأولتحرير

كالأرضقيمةذاتمواردإلىمتساوغيردخولعلى،الأحيان

أحيانأ،وثورة،إحسانفهناكأحيانأ؟المروتةدائمأ،المحروثة

الهند،فيالمدنيةوالهرمية.توزيعإعادةمنهناكليس،ولكن

بشكلليسولكن،الدينيةالإيديولوجيةما،درجةإلىتحملها،

فيكما،الطقوسوتنقذتخلقالتيالمتقنةالكهانةهيلأتهاكامل

المدنية.الأحكامذلكوتبعث.الهرميةتتؤجوالتي،الإسلام

،الإسلامفيكما،الإحسانبفعلالهرمئة،ذلكرغم،وتغيرت

رأيت،غوجارهفيالقروئةالمؤتمراتأحدوفيالعطاء.بفعل

لينالواأرتالأيصطفون،ئم!ونلاسابقآكانواوقد،الهاريجان

للإيديولوجياأنهودلالةوالأكثر.القرويينمناللبنصناعةبقايا

مساواتيةميزاتيعرضانوكلاهماكرشنا،وعبادةبختي،وجهين

التناقضدائمآكانوهكذا.للديانةالسائدالاتجاهمنأكثر

)راجعالهنديالإلحادلفكرةالطويلالتقليد،الآخرينمعالصريح

دالتلمعارضةالطويلوالتقليد11(،الفصل8991،غودين

(92http://www.al-maktabeh.com



.الركامقعرفيفيهاكانواالتيالمتحخرةالطبقةلظامالائصق(

فيحاضرآكانوالحريةالمساواةمبدأإن،أخرىوبكلمات

البرهمانية،الديانةفيمثبتآيكنلمولو،الهندوسيالمجتمع

وهذه.الإسلامفيالهرمتةإيديولوجيامزاولة،ماحدإلى،وكذلك

مقابلالواحدة،متواجهةمراياكأنهاتبدوالتيالمتناقضةالنزعاتهي

إذاأما،التناقضالدينيةالإيديولوجياوتعرض؟المجتمعفيالأخرى

مدنيآخرخيارمعالدينيةالإيديولوجيامنأوسعإطارفيإليهانطز

كلتافيالإتجاهينكلانرىأنفبإمكاننا،الأحيانأكثرفي

المجموعتين.

الزراعةعلىتتوقفانكلتيهما،المجموعتينلأنولماذا؟كيف

إلىمفزعونوهم،والحرفيينالتجاريينملازميهاوعلىالمتقدمة

هناكأنكما،اجتماعية-اقتصاديةنظرةمنطلقمناجتماعيةطبقات

بالكلمةارتباطعلىتعليقادينيآوتفريعآ،قيادةبثمكلسياستآتفريعآ

في،يجريالتفريعولكن.أعتمبئحكلالمقدسةبالكتاباتأوالمكتوبة

بينوالإخؤةالمساواةفيالجامعةالإنسانيةالمبادىءضد،الواتع

المجتمعاتفيمضادآتيارآيشكلماوهذا(.وأخوات)كإخوةالبشر

نظروجهةمنفهذا.العدالةتوزيعفكرةعلىمركزوهو،المفزعة

منأكثر(إخوةالناس)كلالأنسباءبينبالعلاقاتمرتبطالعائلة

وذاكالمساواةيشملفهذاوالأولاد.اصلآ()آباءبالأهلارتباطه

منتنطلقاجتماعيةعلاقاتعلىمبنيوكلاهما،المساواةعدم

تناهضهالوالدقبلمنالهرمتةوفرض.الخارجنحوالعائلة
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هذهتتحكمأنويمكن.الأخوةلمصلحةبالمساواةالمطالبات

تكؤنأنيمكنأو،المجموعةأوالشخصحياةبنمطالمطالبات

يتصرفأنمنالفرد،ذلكمع،تحرملاإيديولوجتةمرجعيةنقطة

التناقضاتبهذهملقونونحن.استهلاكيةأونفابةبطريقة

تسئبهالذيالتلؤثنشجبحينوفي،التصزففيالإيديولوجية

الكبيرالمتجرإلىلنذهبسيارتناإلىنقفزللبيئةالستارات

الأمسدكاكينعلىقضىلأنهبدورهنشجبهالذي)سوبرماركت(

.الصغيرة

وقد.التركيالإسلامفيالحريةمبدأبالتفصيلعلمانويشرح

فيكضابطخدمالذيسلادأدولفوسالسيرالإنكليزيكتب

يزال!لا:عشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتفيالعثمانيالأسطول

الأحرارالناسامتيازاتبأغلىكعادتهيتمتع،اليومحتى،العثماني

ضريبةدفعفقدطويلآ!المسيحئةالدولناضلتأجلهامنالتي

ولم،سفرجوازإلىيحتجولمجمشر،بلا،الأراضيعلىمحدودة

الطبقاتأدنىإومن:جمركتةرسومآولاشرطةرجالأييواجه

الحرية،ويشئهباشا".رتبةإلى،وتاحةبلا،وش!عىيتوقأنيمكنه

الفرنسئةالثورةبإنجازات،الأمانيأوسعلتحقيقالطاقةهذه

271(.1002:علمان)يوردبالغربضمنآويواجهها

.المساواةبمبدأمرتبطالحريةمبداانكذلكعلمانويمث!رح

فيليسأدنهومبدأحوليدور(ل!سلامالأعلىالمثال1أنويورد

أخلاقهعلىتتوقفالإنسانقيمةوان،مميزينأناسمنالإسلام
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وحتى،الجنةأبوابإلىيؤذيقدماوهذا.وتقواهوتصرفهونواياه

الإسلامإيمانأفئدتهمفيكانإذا،الناسكل،الأرضتةالممالكفي

الفرصةلهمتعطىأنيجب-اللهلمشيئةأمرهمأسلمواأتهمأي-

مثلآ،،الإسلاموعدكانهناومن.المجتمعفيللبروزالمتساوية

مكانأيفيالمظلومةوللشعوبأميركا،فيالسودللمسلمين

نأفبإمكانك.أخرىتطبيقيةمعالبوهناك271(.1002:)علمان

عبدآ.المسلممنتجعلأنتستطيعلاولكنكمسلمأالعبدمنتجعل

،الألبانالدراويشحالهيكما،مماثلةبصورةالجديد،والمرتذ

هناك.نفسهالسلطةرتبةباشثناء،المراتبأعلىإلىيرتقيأنيمكنه

فيقيمناأنوهي،الغربفيإزعاجآالأساطيرأكثرمنأسطورة

ومنعامةبصورةالشرققيممنتتميزاليهوديةالمسيحيةحضارتنا

والمسيحئةاليهوديةجذورللإسلامولكن.خاصةبصورةالإسلام

بمستوىنفكركناوإذا.المتشابهةالقيممنوكثيرأ،نفسها

والحريةوالحبالمساواةأنإلىعلمانيشير،الدينيةالإيديولوجيا

نأيجببلالأخلاقيلتعليمهالأساسيةالملامحوحدهاليست

يكتبالأخيرالموضوعهذاإلىوبالنسبةبالفرد.العنايةإليهانضيف

الناسفعلى9.رتانةكثقافةالأوسطالشرقفيالإسلاميالعالمعن

علىهذاالاتصالأسلوبويعتبركأفراد".ببعضبعضهميتصلواأن

الشرق"أنحينفي،والرسمياتالبرودةيعنيوهوالفرنسيةالطريقة

273(.1002:)علمان".ضروريغيرنحوعلىوودودرسميغير

الذينكلإلىالحلآجالشهيدمنالصوفيينعنعلمانويكتب
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فالفرد،.278(:1002)الفردبقدسيةتغنواأنهممنهمبعدهجاؤوا

الفرد،علىويشذدون.الفردانيةغيربالطبعهو،ذلكعلىتوافقوقد

ومع.السلطاتعنالتعليمنقيضأنهعلىالصوفيونخاصوبنوع

الشخصيةالمادئةللأهدافالطاثةالمطاردةبمعنىالفردانيةإن،ذلك

تكونقدالذيالإسلاماستحسانتلاقيلاالرأسماليةسياقفي

نأأوحيولست.الأهدافهذهفيالفرقعلىترتكزللغربكراهيته

نأهناونرى،أوضاعهالتحسينالمجموعاتأهدافمعهناصراعلا

أكثريةأهدافعنيختلفبالثرواتيتعلقمافيالمسيحياللاهوت

يشددالإسلامفيواحدآإيديولوجيآعنصرآولكن.الدينهذااتباع

ترك،إيرانإلىعادوعندما.والبساطةوالكبتالمتزمتةالقيمعلى

متواضعةحياةيعيشبأنهالناسعندانطباعأالخمينياللهآيةالإمام

وينقل.ولبنخبزمنوجبةالمساء،في،يتناولكانإنهويقال،بسيطة

وكل.قليلةومتطلباتي،عجوزرجل"أنا:قولهأرضمالكعنعلمان

"الحياةفيلأستمرالجبنةمنوقطعةالخبزمنقطعةهوإليهأحتاجما

(1002:)274.

فيموجودةوالحريةوالحبوالإحسانالصفوتةقيمإن

يحتكرإيمانمنهناكفليس.المسيحيةفيموجودةهيكماالإسلام

السلبية.الأهدافولاالإيجابيةالأهدات

والسياستةوالتقنيةالفكريةال!مفاعيلبعضأوجزأنحاولتلقد

تجعلناأنيمكنهاولا.القرونعبرأوروبافيللإسلامكانتالتي

إذاإلآمخقفة"،"حفارةأتهاهولندا،فيفورتيونبيممثلنعتقد،

133http://www.al-maktabeh.com



المتخلفة.المظاهربعضتحملأنيمكنحضارةكلأننعتقدكنا

وأنالعالمقضايافيوفمالديانةأنفيهاالمجاذلالأمورومن

هذهوكانت.سياسيوربمااقتصاديهوللجهادالحقيقيالسبب

الأحداثنحصرأنالمستحيلمن،ولكته،بالطبعحاضرةالمظاهر

حركهاطالماالذيالإيديولوجيالعاملنبعدوأنالأبعادهذهضمن

فيبل،وحسبالدينيةالقضايافيلا،وثباتوتماسكبوضوح

كذلك.السياسيالحقل

إلىالأدنىالشرقمنللمسلمينالثلاثالحركاتهذههـان

إلىآسيامنسابقةقبلتةلحركاتتتمةتعتبرأنيمكنأوروبا

مناطقمنالدائمللتسربمفتوحة"حدودآ"كانتوقدأوروبا،

الحركاتهذهولكنما.حدإلىكذلكوهي.الوسطىآسيا

بطريقةأوروبافيالتج!دإلىبهابالمشاركين،النهايةفي،أذت

لديانةالإيديولوجيالالتزاملهميكنفلم.الاختلافكلمختلفة

إلىالإسلاممجيءكان،هذهالنظروجهةومن.مكتوبةعالمية

يؤذلمالذيواليهودتةالمسيحيةمجيءمعبالمقارنةأفضلأوروبا

وارتداد.وتناقضنزاعإلىأذىمابقدرالأنظمةفيتجسيدإلى

بالعواملشرحهايمكنلامختلفةديناميكيةللحركةكانوهكذا

لاإيديولوجيةوأهميةفذ،مغزىالدينيللعاملكانفقد؟العرقتة

.موجودة،ذلكرغم،ولكنهادائمآ،المعاصرونالدنيويونيقدرها

بجديةالدينإلىننظرأنعليناشكوكئتنا،أوإيمانناعدموبسبب

والعالموأوروباالبلادمنهاتتكؤنالتيالعناصرمنعنصرأنهعلى

فيه.نعيشالذي
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كانبل،الشرقولا،فقطالآخريومآالإسلاميكنولم

منبل،وحسبماضيهممنلا،الأوروبيينعناصرمنعنصرآ

بحاجةونحن.وروستاوقبرصوالبلقانالمتوسطفيكذلكحاضرهم

قوتآدينيآعاملآتأثيرهكانولو،العلاقاتوقبول،مغزاهتقديرإلى

نفوسنا.منهتنفرقد

اليومأوروبافيالهجرة

مع،الأولىالأزمنةنيمنبوذآأوروباإلىالإسلامتسزبكان

أوروبا"رجلالتركيةالإمبراطوريةزوالومع،إسبانيااستعادة

دفقهنالكوكان.الوسطىآشاإلىالمغولانسحابومع!المريض

الغربية،أوروباإلىيهاجرونالمسلمينمن،صغيرآولو،مستمر

هذاوازداد.والسفراءوالتجاروالبخارةالأسرىجانبإلىويقيمون

وكان.المسلمةالمساحاتفيالاستعماريالحكماتساعمعالدفق

محقد)بينوهولندنفيالهنديةالقهوةأطلقمنأؤلمسلمآ

شرقيفيلسكرينعنصرهناككان"ذلكوقبل1851(.-9175

التسميةوهذهعشر،السابعالقرنمنالأولىالعشراتفيلندن

أيضآهنالكوكانالهند.شرقىبحارةعلى،ذلكبعد،اطلقت

بريطانيافيوكيلأولوكان.البريطانيةالإمبراطوريةمنصغيرةهجرة

ووكنغفيمسجدأولوئني.قبولهعند0185عامالقرآنعلىيقسم

.أفغانستانأميرجزئيأمؤتةوقد5918عام

ولكن،المستعمرةالمقاطعاتفيالهجرةمنشيءواستمر

فيبدأقدأوروباإلىالمسلمينهجرةلموجةالكثيفالتصاعد
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الأصليةديارهمأصبحتبعدما،الثانيةالعالميةالحرببعدبريطانيا

الاستعمارصيغةنزعملامحمنملمحأعندئدالدفقفأصبح.مستقلة

ولاأوروباإلىبعدمافيالدفقوتوسع.متأخرةاستعماريةملمحأو

وقبرصتركيافيالأوروبيالاتحاديتأملوالآن.الغربيةأوروباسيما

فيالإسلامقامفقدذلكومع.المسلمينبالسكانتعبئالتيوألبانيا

بصورة،العاجزةأوروبانحومتجهأمذهلةبعودةالأخيرةالسنوات

العاملة.قؤتهاتأمينعنمتصاعدة

الشرقفيالغذاءبصدمةيتمثلالتسربلهذاالسطحيوالمؤلضر

وتركياواليونانقبرصفيالمطاعمهذهمثلاليومفتتكاثر.الأدنى

يأتونعديدونمهاجرونينقلها،لمايرانأفريقياوشماليولبنان

هذاوصففرنساوفي.اقتصاديينأوسياسيينكانواسواءكلاجئين

طهيجدأمهمآكانوقدبالكسكس".فرنسا"غزوةبكونهالنحو

،يقالماعلىوهذا،،الحطبفحمعلىوالكبابلمشكوك1االلحم

عشرالرابعالقرنومنذ.القتاللساحاتكغذاءالأتراكاخترعهقد

الساسانيةالسلالةفيالفرسعلىالمرتكزالبلاطمطبخالأتراكطؤر

جذورها،أخذتمطبخثقافةذلكبعدانطلقتثمالسابعالقرنمنذ

الغربية.أوروبافيبعد،مافي

التعدديةبينتتقلبوطنيةسياساتالهجرةرأتوقد

الإندماجية،شأنالتوحيدعلىالتعدديةالدولتصزولم.والإندماجية

أقا،والألمانبالهولنديينالأولىوتمثلت.متنوعةثقافةإلىودعت

الدولةأنعلىالجمهوريةلقاليدهميصزونالذينفبالفرنسيينالثانية
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المدنيةتقاليدهافي،مواطنكلمنالكاملةالمساهمةإلىتحتاج

نزاعآفرنسافيالمدارسفيالحجابلبسأثارولذلك؟الأساستة

منكمظهربهأيخذأو،واسعبشكلهولنداتجاهلتهحينفيقويآ

أحيانآ،،بهشمخفقدالواقعيةبريطانيافيأقا.الدينتةالحرئةمظاهر

4(.1002:)راثالمدرسةألوانيحملكانإذا

مشابهةموضوعاتأثيرتفقد،المختلفةالسياساتمنوبالرغم

)وأحيانآالعبادةبأماكنالموضوعاتهذهوتتعلق.المنطقةكلفي

إلىنسبةالعربية)هيالدينيالتعليمولغةوبالمدارسبتمويلها(،

والمهرجاناتالذكورختانإلى،حلالآالمذبوحوباللحم(،القرآن

مجتمع،وكل.أعتمبشكلالإسلاميةالشريعةتطبيقإلى،الإسلامتة

لأن،المهاجرينسكانهبسببمضطر،،اندماجياأوتعدديآكانسواء

إلىقادهمقدالمهاجرينوضعلأن،الموضوعاتهذهمعيتكيف

الإسلامية.وعلاقاتهممعتقداتهمعلىالمتصاعدالتشديد

المحافظةعلىساعدتقدالإسلامتةبالدولالدوليةالصلاتإن

هوتتهممدركينأيضآالمهاجرونوأصبح؟الإسلاممؤسساتعلى

المهرجاناتيقيمولكنه،العلمانتةيدعيقدمحقيوضحفيالإسلامئة

مدارسأمامالمجالهـلفسح،سنوتةأوأسبوعئةقاعدةعلىالمسيجة

الأصل،في،هناكوكان.المسيحيةترجمةتعزيزإلىتسعىودروس

هؤلاءأنيفكرونوالمضيفينالمهاجرينيجعل"زمنية"سلطةتخيل

تحتتجريالعلاقاتوكانت،الأمبلادهمإلىسيعودونالمهاجرين

فيانخراطهمتغتر،دائمأالمؤقتأصبحوعندما.المنظارهذا

أكبر،بصورة،سياسيةالعلاقاتهذهوأصبحت.الحديئةالمجتمعات
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ومع،اللاحقةوالفتوى،رشديلسلمانشيطانتة""آياتكتابنشرمع

فلسطينبلوىومع،بالقنابلالغرب،1لطرابلسالأميركانقصف

جذرئا.جانبآلهلأن،لادنبنمجيءالتسييسينتظرولم.المستمزة

.محددةبلدانفيالقضاياتطورتكيفنرىودعنا

مستعمراتهامنمتدفقينمهاجر،ملايينستةفرنساجاءفقد

مليونيألمانياواستقبلت؟وغربيهاأفريقياشماليفيوتبعياتهاالسابعة

شبهمسلميمننفسهالعددبريطانياوقبلت؟الأتراكمنعاملضيف

مشاكلفهناك.سابقأ،تابعةكانتالتيالمقاطعةوهيالهندتةالقارة

أصبحواأكثرهمولكت.المصادرباختلافتختلفالوجوههذهمع

الجامعفيوالحضورالإسلامأنإذكمهاجرينالإسلامممارسيمن

هذاكانفرنساوفي)1(-الجديدةهويتهممظاهرمنمظهرإلآهماما

لأزمةكنتيجةاتخذتصارمةإجراءاتيليللمسلمينالإقامةمنجزءآ

الافريقيينمنالكثيرينأنعنىماوهذا739)،عامالبترول

أرادوابلمؤقتينكمقيمينأنفسهمإلىينظرونعادواماالشماليين

المضيفة.البلادفيديمومةأكثرإقامة

للعيش،ومكانعملكطالبيالجددالمسلمينكلجاءوقد

عادماالمضيفالمجتمعفيمراكز،الأحيانأكثرفيوتسقموا،

قلأها.يتمنونذووه

وأصبحت.جذريبشكلالمحيطفيالدينتةالخريطةوتغيرت

والمدارسالمراكزوكذلك؟الرئيسيةالمدنفيملمحأالمساجد

فرنساإ.فيالإسلام!ولادة1991113:كيبيل)1(
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فيالدينيةهويتهمعلىالحفاظيحاولونالمسلمينأنإذ،الإسلامئة

لاطائفية،بخدماتالمدارستبدأفقد.مسيطرةمسيحتةتطلعاتإطار

كلفيالمهرجاناتوترتكز.العريضمحتواهافيمسيحيةولكنها

جميعوعيدوالفصحفالميلاد؟المسيحيةالكتاباتعلىمكان

كلهاتحددالاحتفالاتمنوسواهاالمسيحيوالأسبوع،القديسين

علىالأجواءهذهمثلوفي.الفراغأوقاتفيوالأنشطةالعملإيقاع

وإيمانهم.هويتهمعلىالحفاظأجلمنيناضلواأنالمسلمين

كلفيالمسلمينوضعتلخيصالمستحيلمنيكونوقد

هوالأؤل-بلدينأذكريجريعمامثللإعطاء،ولكن،القارة

الأمكنةفيمنهاأقوىالإسلاميةالصدمةكانتحيثفرنسا

معظمفيكمافرنسا،ففيإيطاليا.هوالثانيوالبلد،الأخرى

حسب،مختلفةمساجدإلىويترددونالمسلمونينقسمأوروبا

وأبرز.الطائفةحسبوأحيانآ!العرقيالفريق)أوغالبأ،،الجنسية

وهوعليا!نه(،الإمام1أتباعوالشيحةالسئةبينهيالانقسامات

الأفرقاءمنمماثلةسلسلةأنويبدوأمحمد-لمجتا.النبيصهر

حيث،أفغانستانفيظهرتكماأوروبافيانطلقتالمسلمين

ست،كابولفيمستقلماركسيحكمانتصارأثرعلىبرزت

واثنتانالأكليريكيينمنواثنتان،الصوفيينمنمنهااثنتان،فئات

فرنسافيموجودةالسلسلةوهذه3002(.)ادواردزالطلابمن

منهمالذين،السلمينقسمهوالأقسامهذهأهتمولكن،كذلك

عامالوقابثة)تأسستالوفابيونومنهمالمتطرفالأرثوذكس

جذريين؟فاعلينويضقون،السعودئةمنالمدعومون1744(،
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نمتقدصغيرةبمجموعاتالأمربادئفينطمتالتيوالطائفة

.الأحداثإلىنداءاتهاتوخهوهيفرنسافيالآن

فيتأسسواالذينالمسلمونالأخوان،السلفيينمواجهةوفي

نزعاتمعولكنالسفطائفةلتحديثوتفزغوا2891عاممصر

إلىيعودونالذينالصوفيينتجمعاتمختلفوتناهضهم.أصولية

هادئآ.باطنيآإسلامئامفهومآويقدمون،الثامنالقرن

قدوهي،الأحباشباسمالصوفيينمجموعاتإحدىوئعزف

جذآناشطينكانوا،العشرينالقرنمنالسبعيناتفيلبنانفينشأت

السلفيين،خاصوبنوعفرنسا،فيالأخرىالمجموعاتضد

التبليغجماعةهيالرابعةوالمجموعة.الثبابيهدواأنوحاولوا

العشرين.القرنمنالعشريناتفيالهندفينشأتتبشيرحركةوهى

فالصوفيون،وعنفعداءالمجموعاتهذهمعظمبينوكان

فهي؟كذلكالشيعةيعتبرونوالستة،كهراطقةالوقابيينإلىينظرون

ضدعملت،أصولتةأوإسلامتة،راديكاليةعناصربمجملهاتحتوي

فيالمسلمينغالبيةولكناليهود.خاصوبنوع،المسلمينغير

تسعىفهي؟الجوامعإلىتترددولاجماعةأئةإلىتنتميلافرنسا

)1(.المجتمعفيالذوبانإلى

جامعوأهمها.العبادةمراكزفيالخلافاتهذهبعضوتركزت

في"المسلمون3002يناير/الثانيكانون8أوبرفاتور،نوفيلليانظر1()

الإصلامي،.التحذي:فرنا
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عندما،العشري!تالقرنمنالعشريناتفيتاسسالذيالكبيربارشى

أفريقياشماليفيمصالحهانتيجة"مسلمة"كقؤةنفسهافرنسارأت

للحكومةتقت،إدارتهحولالارتباكمنشيءوبعد.الأدنىوالشرق

وكانا.829عامالغلبة(المهاجرينحجمجاءهنا)منالجزائرية

وهناك.المركزيبالمسجدارتباطعلىالعبادةمراكزمنالعديد

أدازالذيبلفيلفيالثقافيالإسلاميالاتحادهوآخرمهئماتحاد

إيمانمجموعةوهناكشيوعى(،حيفي)وهوستالينغرادمسجد

جماعة:الواسعةالعالميةالحركةإلىبدورهاإنضمتالتيوممارسة

.الإسلامنشروغايتهاالهندمنشأهاتصئيجمعيةوهي،التبيخ

منأكثر8791إحصاءاتحسببارش!فيكانأنوسبق

مسخلةإسلامياتحاد006منأكثروكان.عبادةومركزمسجدألف

الصلاةإلىالمؤمنينيدعومؤذنباري!فيوكان،الشرطةدوائرفي

تصاعدأيضآهناكوكان.المحليةالإذاعةعلىاليومفيمراتخمس

فيتظهرالمساجدراحتحين؟العشرينالقرنسبعيناتمنذمذهل

لطبقةمقامسابقأكانحيثبيلانكورفيرينومعملمثلالمعامل

الإسلاميةالدولاعترافإلىالتطورهذازذوقد.الشيوعيينالعضال

1991:)كيبلفرنسافيدائمينمقيمينأصبحواالذينبالمهاجرين

.)11

مجلسلتنظيممضنيةبجهودمؤخرآالفرنسئةالحكومةقامت

المختلفةالعناصرهذهبيناتصالنقطةليوفرللمسلمينمركزي

وبلغ.والبروتستانتواليهودالكاثوليكمعسابقآتتمكما،والدولة
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تدبيرآ2002عامالأؤل/ديسمبركانونفيالث!أنبهذاالمهتمون

مسجدمديريرأسهالإسلامتة"للعبادةالفرنسي"المجلسبإثاءيقضي

المؤسساتاتحادمنللرئيىنائبينويضمالجزائر،وتدعمه،باريس

والفديريالية(،المسلمونالإخوان)يدعمهى()513الفرنسيةالإسلامية

فيالأساسيانالاتحادانوهماول*3(،)3فرنسالمسلميالوطنية

فرنسا.فيالأتراكالمسلمينتنسيقهيئةالعامةالأمانةوتنطمالبلاد.

الدولية،العلاقاتعنمسؤولأالمسلمينالأفارقةاتحادويكون

منممثلونهناكويكون.للصندوقأمينآالليونزمسجدوزعيم

مختلففيوظيفةعشرةوسبعالأساسثةالخمسةالمساجد

منقلةإلآالاقتراحهذاجانبإلىيقفلم،ولكن.الاتحادات

المسلم.الشباب

هوبالمهاجرينيتعلقبمانوقشالذيالرئيسيالموضوعإن

وأهولانديينأوألمانأوفرنسيينأصبحوافهل.الاندماج

هذامنبالضبطيريدونماذامعرفةتصعبماوغالبآ؟بريطانيين

ظاهرة،بالطبع،وهذه،المحليةاللغةيتعلملمفبعضهم.السؤال

أكثرالكريكيتفريقيناصرباكستانمنالمهاجرينوبعض.انتقالية

عنبعيدآهذافليس،انتقاليةقضيةأيضآوهذه.بريطانيايناصرمما

الإسلامئةفالديانة.الجديدةبلادهملمصلحةفيهلعبواالذيالوقت

المعتقدهذااعتناقفييشمرونوكثيرون،وثباتاختلافعلامةهي

مع،خلافمركزليستمرمقئدأالدينيبقى،ذلكومعاليهود.مثل

مماأكثر(بسرعةعددهم)ازدادالمساجدإلىيترددونالذينمشايعيه

واناس،شعرهنتغطيةيتابعنكثيراتنساءمع،الكنائسفييحدث
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هذهمثلفيالتساهلتتموقد.حلالآلحمأيطلبونالجنسينكلامن

والسيخاليهودمثلالأخرىالدينيةالمجموعاتعندالقضايا

سكانمجموعمنالمسلمينمنبالمئة15نسبةمع،ولكن.وسواهم

تنصهرأنالمضيفةالدولةلهذهيمكنكيفالمراقبيتساءلفرنسا،

عاممجلسلتأسيسرأينا،كماجهود،ئذلتوقد.مهاجريهامع

الوطنتة،للاحتفالاتهلولكن.سياسينظامتطبيقبغيةللمسلمين

وقد؟أخرىمعتقداتاحتفالاتلتشملتتبذلأن،مسيحتةوهي

فييغترأنلهذاوهل.المدارسبعضفيالممارسةهذهطتقت

لاالمتعددةالثقافةنرىأنوصعببكاملها؟المجموعةممارسات

يجعلأنبإمكانهالذيالاتجاههذا،الاتجاههذابمثلتسير

يجافيهملاوطنهمفيأتهميشعرون(الأخرىالأقليات)أوالمسلمين

أحد.

أوروباإلىالإسلامثةالهجرةشأنفيالمطروحالموضوعإن

فهل،.الحجاب"أزمةبعدسيماولافرنسا،فيبوضوحيظهرالغربية

الأثوابارتداءتمنعأنأي،الذوبانعلىتصزأنالدولةعلى

يعتبرماتطبقأنأو،الدينعلىتدلالتيتلكسيماولاالممئزة

التقليديالجمهوريالخططالبلقد.متعددةثقافةإلىمدخلآ

مرتدياتطردعلىيصزوالماليسارمنسواهولكن،مدنيبانسجام

الحجابلأنالمشاذةنبرةارتفعتوقد.المدارسمنالحجاب

علىدليل،الكثيرينرأيفي(،الرأسمنديل،الواقعفي)وهو،

روحتحذيكانهناومن،الإسلامظلفيللمرأةأدنىمستوى

حكومةقامت،الممارسةهذهضدالعامالرأيكانوفيما.الدستور
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هذهولكن،مختلفةبتسوياتالدولةومجلسجوسبانالاشتراكي

الراديكاليين.المسلمينتهدئةفيالقليلإلآتصنعلمالتدابير

خلالطمنسيماولاالذوبانمنكبيرقدركانأنسبق،الواقعفي

.صعوباتمصدرهينفسهاالمدارسولكن.الثانيللجيلالمدارس

وهناك.أخرىمجموعاتوجهفيمؤسسةهوتةشيءكلفوق،فهناك

الكثيرونوكزس.صقهنرفاقعنمختلفبطابعالفتياتالحجابيطبع

الدولة؟عنالكنيسةوفصلعلمانينظامأجلمنأنفسهمالفرنسيينمن

.5091!امنفسهاالثورةبعد،فقطوطنتآمعلنآهذاوكان

الفصل،علىدائمآالجمهوريونشذدفقد،ذلكمنوبالركم

منالمواطنينلجميعنفسهاالفرصتقدمأنتحاولالتيالدولةمع

إلىبالنسبةمهماالكاثوليكيةالكنيسةدورواستمزالعقائد.مختلف

الحجابارتداءولكن،المدنتةالقضايافيحتىالمواطنينمنكثير

فيبالعرقيةالاعتراتكانكما،الجمهوريةلوحدةتحذيآاعئبر

أمام،شيفانمانرأيفي،)والتنازلاتالعشرينالقرنمنالسبعينات

بالتالي،،تكنولم(.الذاتيالحكمسبيلفيالكورسكيينمطالب

المسلمونفيهيتصرفاندماج،وحسباندماجقضيةالحجابحرب

نفسها.الجمهورئةطبيعةقضيةكانتبل،فرنسيونكأنهمعلانية

شماليفي،كريلفيمدرسةمديرطردعندمابجذيةالصراعوابتدأ

وقد.الحجابيرتدينكنلأنهنالبيتإلىفتياتثلاث،فرنسا

جاؤواالمتعاطفينولكنالقضيةتسويةبعد،مافيالمدير،حاول

الجانبين.كلافيالصحومثيرةمعقدةالقضيةفغدتبثقلهمليلقوا
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موضوعهناك،هذهااالحجاب"حربحكايةعنالنظروبقطع

ديانةلأعضاءاحترامآلهحلولأيجدولاالتعايشضدوكأنهالانصهار

ولا،والهويةوالإرثوالموتالحياةقضايامعتقداتهاتطالأخرى

أناسأيديعلىإلآأوروبافيبالشوياتالمشكلهذائحلأنيمكن

تأثير،الإسلاميةللصدمةوكان.أدرئةلابصورة"لمسيحيينأصبحوا

استقدمتوقد.بريطانيافيلهايكنلمالوطنيةالقضايافي،فرنسافي

المهاجرينمنأعدادآ،الشيوعتةالقلعةوهيبيلانكور،فيرينومصانع

وغرفالمساجدأنشئتلذلكونتيجة،صناعتهافيللعملالمسلمين

"التحزيبهذاإلى8291إضراباتوئي!بت.المعملفيالصلاة

جماعيةصلاةمعالاتحاداتبانتصاراحئمل،الواقعوفي".التمامي

حولنزاعهمفيفغالةقؤةذاالإسلامرأواأنفسهمالعاملينأنتبرهن

فطالبوامطيعةعاملةكقوةإليهمئنظرلاالمهاجرونوبات.العمل

الإسلاممنتأتيبأنفسهمثقتهموكانتآخر؟شخصكأيبحقوقهم

المهجر.منإطارضمنثانيةالإسلامولادةمنوربما

المواطنية،منمختلفةنماذجأخرىأوروبئةدولتمارسفيما

الإسلاملأن،حاضرةالدينعنالتعبيرمنالمنثقةالمعضلاتتبقى

الكنيسةتمنعهالذيالزوجاتتعذدمثلبممارساتشريعتهتسمح

تحتالمختلفةالممارساتهذهوتتبذل8391(.)غوديالكاثوليكية

قدألمانياكانتعشرالثامنالقرنوفي.الأوروبئةالضغوطتأثير

الحملاتفيأيصرواالذينالأتراكالشبانمنمجموعةجتدت

2002:)سينبولونيامنالمغولمنشبانآجئدتكماالمتنوعة

للقيصرالمشرقيةالسياسةأذتعثرالتاسعالقرنأواخروفيا(.ا

145
http://www.al-maktabeh.com



أيضأبرلينوكانت.الأدنىبالشرقالاحتكاكمنمرتفعةوتيرةإلى

ومع.عبادةمركز0022نحواليومويوجد؟مسجدأولبناءمركز

اصبح0002عاممنذألمانيافيالمقيمينللأتراكالمواطنيةحكم

فيالمحذدةنفسهاالخطوطامتدادعلى،الدولةلماليةأهلأالإسلام

أوغسبورتسويةفيإليهاتوضلواوالبروتستانتالكاثوليكبيناتفاقية

غداوهكذا.الحاليةالحرببعدمادستورفيالمج!دة)1548(

قوتة.غنتةمؤسسةالإسلام

وضعأنهوأوروبافيالإسلامملامحأحدأنإلىأشرثوقد

،الوجوهمنوجهفييجوز،لاأعظمأسلمةإلىأذىتدنفسهالمهاجر

فطلب.الراديكاليةالعناصربعضتضفنتوانأصوليةدائمآتعتبرأن

الأتراكإبعادعنكتعويضإليهئطركلتيهماوفرنساألمانيافيالإسلام

الشريعةإنكارإلىالحاجةوعن،الأولىالحالفيالمواطنيةعن

المهاجرنالإذاح(س!40أ!اشأ)1المدنيبالقانونوالقبولالإسلامية

المظهروهذا.12(؟1002فينان-ومحسناليفوالفرنسيةالجنسية

يجب،ولكن،أوروبافيروحئاالمتجذدالإسلامفي،بالطبعحاضر،

وهناك.وتقاليدهالإسلامفيإيجابيةملامحفهناك.سلبياإليهينظرالآ

.الملحوظالنبذتجاهالفعلبردةكذلكفخر

عنالعاطلينالمبعدينالشئانأنكيفمثلآ،تيتز،وئظهر

،يعطون،العبادةمراكزفيوالحضورالصلاةساعاتخلال،العمل

الضواحيفيالمفككةللحياةمعنى،والمكانالزمانحيثمن

نظرائهممنالأتراكيقتربألمانياوفي1002(.)تيتزالمحرومة
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إلىبهميؤذيالذيالتمييزيشكونولكنهمأشد،بصورةالمحليين

فرنسا.فيالذينكأولئكالإسلامفيرفاهيةعنوالتفتيشالبحث

الإنتفاضةأيقطةقدأوروبافيالإسلاميالوجودبقيمةوالوعي

الديني.والقانونللشريعةمتشددبنظامجاءتالتيالاهضدالإيرانية

النظامديناميكية"الإيرانية"بالحركةالمعروفةالحركةأظهرتوقد

قوةالإسلاميالشرقفيرأواالذينوأراحتالقرآنعلىالمبني

كابيلكتب!المسلمينجانبو"فيالمسيطر.المسيحيللغربموازنة

فخرآوأعطتملحوظةحماسةالإيرانيةالثورة"وتدت18(::)1991

خجلينلكانواذلكلولاالذينالشعوبمنلعددالدينيإيمانهمفي

هذاوكانأ.الغربفييواجهونهكانواالذينالإسلامقيمةتقليلمن

دعمعلىالعربيةالدولدولار-بتروفيهساعدالذيالزمنفي

بسرعة؟ينموالإسلاميالوعيكانوحينالإسلامتةالاتحادات

وتريبلات)كلتنبش"المسلمينإعامبأنه9891عامفؤصحف

:2002.)188

واحربأيءسأ"3ءل!!ع4ول"34،)ولهآالمدارسفيكانت

الانح!يازمنبشيءوتريبلاتكلتنبشواستعمل.الرأسمنديلأزمة

الحجاب،السادسالفصلعنوانفي)كماحجابكلمة

كانت،هذاومع.الإطلاقعلىكذلكيكنلمولكنه(،والجمهورية

عنالدينلإبعادتحذيآالحجابارتداءتعتبرالمدارسبعض

بسرعةالحجابارتداءوازداد.الجمهوريونطالبكما،المدارس

أوروبا.امتدادوعلى،وبريطانياوالجزائرتركثافيشعبيةوبأكثر
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بل،وحسب"الإنساني"للتعليملاتحديآذلكالكثيرونواعتبر

وحسب،"الانصهار"رفضهذايمثلولم.كذلكالداخليللسلام

الإرهاببأسبابتعلقعلىيدلربماكانبل،الآخرونيفعلكما

عنمحاضرةشهدتالتيالسنةهيتلكوكانت.الوعيوصحوة

كجمعيةبهمئعترفأنهدفهاكانهولندا،فيالأوروبيينالمسلمين

فشيئآ.شيئهآهذاوتغتر.شرعيبوضع

منحفنةبواسطةتنتشرالإسلاميةالأفكارأنالتفكيراعتدناوقد

راحالعالمكبقية،ولكن.الكبرىالمدنمساجدفيالإكليركيين

متناولفي،الأنترنتعبرإلكترونيآأفكارهيبثالراديكاليالإسلام

وئفرد.المنازلفيكومبيونرأيأوالمدنفيالسيرانيةمقاهيرؤاد

قائمةواضعين"الأنترنت"لإسلامخاضآفصلآوتريبلاتكلتنبش

المركزمن،خاصوبنوع،الإسلامناشرينالوبسايتبمختلف

ذلك،إلىالعالمفيالمستمعينيدعوالذي،جنيففيالإسلامي

ويشذد.وغيرهماوالشيشانالبوسنةمنمقاتلينمعأمستقدمأ

حط3وله*7*ول!حعلأ"ع،ول3لجدداللها)شهداءنهبيافيفاركاخسرو

الراديكاليالإسلامصناعةفيالأنترنتدورعلىاول"4("!ا2002

التيالإعلاميةالوسيلةوهو،الشتاتمتناولفيهيالتيوأفكاره

ر،24)2002:رسالتهافيالتطزفدرجةتنضيالواقعإدمانهابفضل

إطارهامنالأفكارإخراجإلىتسعىإذترانسناسيونال(،افهنيوعلى

والحقيقة.(النجوم)حرباللعببينالمحيطوتربك

فيودشيتواليافيحديثآإيطالياإلىالإسلاموصولوأزخ
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لأنعودةوهي.)1ه،شولع0،)ا!134:ول!اولاولث!ولثا4اول15!أ)ء")()3991

عامفيالعربللمسلمينزيارةأولمنذصقلئةفيألثئقدالإسلام

بواسطةمسجد"الثلاثمئة"مدينةبأئهابالرنوالعاصمةوغرفت652.

156الفتحتلاوقد.النورمانعهدمنعربيرخالةوهوحوقلابن

بالغآالنورمانعهدفياستمزقدالإسلامتأثيرولكن،السيطرةمنسنة

الثاني.فريدريكعهدفيذروته

أقصىوفيباريإمارةفيكماالرئيسيالبزفيالإسلاموانتشر

فرنسا.منالإسلاممنجماعاتجاءتحيث،أوستاواديشمالي

"مساجدسيماولا،الثامنالقرنفيلمساجدأيضآبكروهناك

ونابل.وليفرنوجنوىمثلالساحليةالمدنفي"الرقيق

مدينةوكانت،الإسلامعالممنقريبة،بالطبع،إيطالياوكانت

القسطنطينيتة)ومعاسطنبولمعمستمزةتجارئةعلاقاتتقيمالبندقية

المتوشط.منالجنوبيالساحلعلىالمرافئسائرمعكماذلك(قبل

لإقامةصغيرةبجهودإيطالياقامتالحديثةالمرحلةفيولكن

أرضوفيا.885عامإريتريافاحتلت،المنطقةفيمستوطنات

أيامليبياإيطالياوغزتا.598عامأثيوبياغازية9188منالصومال

وتوقهموسولينيطموحاتذلكوتلاا.119عامالعثمانتةالسلطنة

القوىلسائروخلافآ.عظمىإسلاميةقوةالبلادمنيجعللكي

منموجةإلىالمغامراتهذهتؤذلموفرنسا،بريطانيامثلالامبريالية

الوقتذلكومنذ.الانيةالعالميةالحرببعدمامرحلةفياللاجئين

يشكلونوكلهم،الصومالمنوآخرونألبانيامنمهاجرونهناككان
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المسلمينأكثريةولكنالبحار،عبرإيطاليافتوحاتمسرحمنجزءآ

في000.69وربما،السابقةويوغوسلافياوتونسمراكشمنأتتقد

الهجرةوكانت.لأخريينافي045.هوه0.05هوه،الأولىالحالة

فيالعبادةومراكزالمساجدعددنمومننلاحظكما،سريعة

)فيواحدمسجدهناككان0791سنةقبل.الأخيرةالسنوات

012مع،المئةنحوالمساجدعددأصبح4991سنةوفيروما(؟

المساجدنموساعدوقد.وطنيةجماعاتمععادةمتحدةعبادةمركز

أوللأحوله114!حول،3أولس!4أأول،ولاولثملاولولايحثهشخصمليونربعنحو

فيالأمر،بادئفي،والمقام7191عامالمؤسساء،)ءاى(3))ول

وعدةوليياالسعودئةمنالماليةالمساعداتولتلقىالجامعيةالمدن

.مكانغيرفيأخرىحالات

المنطقةفيعددأالدياناتأكثرثانييكؤنونالمسلمينإن

)طريقة(والأخوئاتوالحركاتنفسهاالمذاهبسلسلةإلىوشتمون

هيالطريقةفيأهميةالأكثرالعدد،حيثومن.فرنسافيكما

المريدين:السنغالمنالآتينالمهاجرينبينالمغزىذات،التيجانية

هنا،الثانويةالتجاريةللنثماطاتأعضائهمتنظيمفييتورطونالذين

منالمساهماتالمريدونيجمعالعالممنأخرىأمكنةوفي

أعمالمنسلسلةفينظم.المحليللشيخوئدفعالعاملينالأعضاء

وهناكالوذي)1(.المجتمعهذامنيتفعونالذينللأعضاءالإنعاش

مسجد.بإمامأومؤثرةبث!خصيةيتمتعبقائدترتبطأخرىمجموعات

المريدين.عن)6991(إبن.فعملانظر)1(
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أوروباامتدادعلىانتشرواإذخاضةإفادةللمريدينوكان

آتيةصوفئةجمعتةإلىينتمونوهم.كونغوهونغنيويوركفيوكذلك

غزوهمفيالمرابطونانطلاقنقطةكانتحيث،السنغالمن

الشيخمؤسسهمحولانتظمواالمتجؤلونالتجاروهؤلاء.إسبانيا

الفولبزراعةناجحيناتباعهكانالذي2791(-)1857بمباأمادو

وتركالإنتاجظروفوساءت.الباكرةالاستعمارمرحلةفيالسوداني

بفضلونجحوا.العالميةالتجارةشتاتإلىوانتمواالزراعةالكثيرون

تنظيمهمبفضلكما،والصلاةالحسنوالسلوك،الشاقالعمل

خاصشيخحولدوائرفيئظمواالطلابمنوالأعضاء.الفغال

يزورون،عامبشكل،والشيوخ.بهصلةعلىويظلونيدعمونه

7191(.)أوبريانالسنةفيمزةالمنتثرةحلقاتهم

وصلبعضهمولكنالمتجولينالتخارمنهيالمريدينوأكثرئة

حجمهافيصغيرةقضاياويعالجون.الأعمالفياعلىرتبةإلى

وأصبح.جديدةوقضاياالآسيوتةكالساعات،سريعآتطؤرآوتستب

أخرىبوظائفيعملونالآخروبعضهمطلابآ،المريدينبعض

إلىويعودون6991(.)ابينالتجارةإلىيستندونمنهموالكثيرون

فيما.طوبةالمقدسةمدينتهمليزوروالآخر،وقتمن،السنغال

الداخلي.بنشاطهمويكتفونبالخارجاتصالاتهميحدون

أكثروبعضهاسياسةأكثربعضهاالمختلفةالحركاتوانتشرت

وكذلكالمسلمينوالأخوانالتبليغجماعةخاصوبنوعدينآ،

الإسلامي.الأدبيوزعونالذينالطلاببينعسكريةجماعات

الأفغانوالجهادحماسمثلبمنظماتمرتبطةأخرىحركاتوهناك
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منجماعاتالمذاهبمنمختلفةمستوياتعلىونجد.سابقآ

الدولفييجريماخلاف،المنشأببلدمرتبطمنهاوقليلون،الشيعة

هناكالاتحادمنشمولآأكئرمستوىوعلى.الأخرىالأوروبية

وجدلذياع،ولءح130س!اول!ا5الهاححا!عولأأ"4اولءأسيلدبلوماالوضعا

العواصممعظمفيكما،السعودتةالعربيةأيديفي6691منذ

اولىحولهاء4حاجديدةأخرىجههاتوافظةلمحاالهيئةاوهذه.وروبئةلأا

س!هولولولء،أولحاسطس!ا2!كم!أول،!عهأهأولاول!)3)طححأولا!،)!أى(س!)511

ويواجه(.الطلاب)منهاأكبرجماعاتوتضم7791عامأليم!توقد

السياسيينعنممثلينتضملكونهاالمركزيةالراديكاليالفريق

الإسلاموأعداءأوروبامعمتفا!مينأفرادوعنالسفراءوعنالمسلمين

.الإعلاموسائلفيالأبرزالمؤسسةهيوهذه.الحقيقي

قوىمنالدعميتلقونإيطاليافيالمسلمينأنهووالواقع

ماوهذا-وسورياوالجزائرالسعوديةمنفريقآ-أخرىإسلامية

ولكن.المضيفةللدولالداخليةالشؤونفيتدخلأاعتبارهيمكن

تقدمهاالتيالمساهماتإطارفيالدعمهذانضعأنعلينا

فلسطيننظرفيتدخلوهي،لإسرائيلاليهوديةالجماعات

كالدعمأيضآهوالدعموهذا،الأخرىالإسلاميةوالمجموعات

امتدادعلىالمنتشرةالإرسالياتلبعضالغربيةالدولتقدمهالذي

وبعضوالهندالصيننظرفياستثنائيآتهديدآئعتبر)وهوالعالم

(.العربيةالدول

عالميةدياناتفيمنهامفزلاهذهالخارجيةالوصلوأدوات
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كما،وهي،العرقيةوالتجمعاتالدولوراءماإلىومنتشرةمكتوبة

منبالرغمالهندوسيةإلىبالنسبةصحيحوهذا.ثابتنوعمن،رأينا

إلىوحسبمهاجرينوليسوا؟شاملدينيتنظيمأيوجودعدم

مختلفةهندوسيةمزاراتإلىالحجإلىويترددون،مثلأبريطانيا

بكفياتتعودالثروةولكنمحلثا(هذهئنسخأنيمكنلا)حيث

وهذا.المدفوعاتفيالبلادميزانفيمادتةمساهمةلتساهمكبرى

أنهإذ،الحديثالعالمفيمقبولأيكونأنيجبالولاءاتفيالتعدد

الاختلافاحترامنظرفيوخاصة،إلغاؤهالصعبومنموجود

الاتصالاتشبكةمنجزءآأصبحالذيالئقافة()تعددالثقافي

والسفرالأكلفيعاداتناومنالاجتماعيألحقلومنالمعولمة

للهو.أوللعمل

وهؤلاء.كثرتباعأذوفهتمدينأوروبافياليوملإسلاموا

الراديكاليونوهؤلأء،الراديكاليينإلىالمحافظينمننيمتدوالمشايعون

الأرضدائمأويؤمنوناثهـففيالفلسطينيينمعاملةبشدةيقاومون

الدولة،جانبمنالرسميالاعترافمننوعآوضعهمويتطفبالمناسبة

هذامثليؤديلنوفيما.اليهوديةالجماعاتبمستوىمساواةلأقلاعلى

الجانبيتساعدقد،العالمعبرالإسلامتةالقضاياإهمالإلىلاعترافا

عليناالأحوالكلوفي.دعمهمأجلمنالعنفأءمالويخففالسياسي

ماضينا.مندلالةذاجزءآكانكماحاضرنامنكجزءبالإسلامنعترفأن

منتسحبقواتإلىالحاجةتليصعبةتعديلاتالعمليةهذهوستئمل

ملجأتموينإلىيؤذيزادمنأوثير"التأإمناطة!أوسابقةمستعمرات

ذلك.إلىللمحتاجين
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بعدكلهاأوروبااتجاهفي،مؤخرآالإسلاميالنشاطوانطلق

مهاجرهوالذيجهجهأبويدعلىالأوروبئةالعربتةالعصبةتأسيس

الجنسيةاكتسبوالذي،السياسيالعلممندرجةعلىلبناني

ولا)أصولتة(لامتطرفةليست،يعلنكما،وأهدافه،البلجيكية

ضد،المتحدةالولاياتفيالعاشرملكولمكمثالهوهو،.التئامتة

مدارسيشملبهوالمنادى.بالإسلامالافتخارمعولكنه،الإلتئامية

معينةمثوتةنسبةواستئجار،العربللأولادثنائياوتعليمآ،إسلامئة

بالألمانية)اعترفرسمتةكلغةبالعربيةوالاعتراف،للمهاجرين)كوتا(

تزاللاالآنوحتى(.الصغرىالأقليةحققاعدةعلىرسمتةكلغة

لقاءاتهناكبلمنتظمةرئيسيةمراكزمنهناكوليس،صغيرةالحركة

وهذه.3002(مارسآذار/5،تريبيونلد)هيراإنترنتومقهى

الشرقفيأحداثهتساعدجديدأثاطآتمثل،صغرهاعلى،الحركة

الحث.علىالأدنى
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!!!!!!!!!!!!5!!ه

ألثانيألفصل

)1(العرقيالتطهيز-المزةالأيقونات

لأيقوناتا

القديمكريزوروياتيسالدير،لقبرصليزيارةخلالهذاكان

إلىبياذىماوهذا،بافوسفوقالتلالفي،3+"ص!4!ألأهعهأ334

يكنلمإنالنبذ،وفي،الإسلامعندالأصنامتحطيمدورفيالتفكير

الصراعفي،عبادتهانبذ،الأقلعلىفهو،ذاتها،بحدالصورنبذ

انشقاقهـالى،قبرصفيالأتراكوالمسلميناليونانالمسيحيينبين

لعملئةكنتيجةمجموعتينبينكثيرآ،يطولالآاملمعالجزيرةتلك

الذيهنا"العرقي"التطهيرماأدراكوماا.العرقي"التطهيرمنعنيفة

منعزلين؟الناسيبقتي

بسببفذمتقدكانتوالتيبناؤها،المعادالديركنيسةوفي

عامتركتةكقبائلعنهنتحدثماقنابلوبسببالأرضتةالهزات

صراعآ،اتلقبرصتاريخفيمرحلةعنديريللورنستقريرالىالنلميح)1(

.المزةالليموناتمعنونة
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تزتنوالمقدسينالقديسينصوركانت،الجزيرةانشقتعنذما7491

وكان.الربومذبحالمصتينجماعةبينالقائمالأيقونيالفاصل

أولفوقرؤوسهمويحنونيدخلونالسائحينالحخاجمنالكثيرون

نفسهالشيءيكررونثم،مقدسةقبلةويهبونها،المدخلقربصورة

رضآهذايكنولم.الرئيسيالموقعفيالصورمنمجموعةمع

إنسانثةبطريقةتبجيلآأوعبادةكانولكنهوحسبالرمزتةبالتماثيل

لانفسها،الممثلةالكائناتكأنهاأو،حيةكائناتالصورهذهوكأن

تماثيل.ولاصورآ

بسببالأتراكالمسلمينإلىبالنسبةالمشاكلمنالكثيروهناك

هذامثللأن.العبادةمنالنوعهذاوأهضها،شيالر!المثيل

.الإطلاقعلىمقبولغير،بدائيآوثنيآكافرآيعتبرأنيمكنالتصرف

صوفياالقديسةكاتدرائيةفياليومئرىأنيمكنالمواقفهذهونتائج

العثماني.الجزيرةفاتح،سليماسماليومتحملالتي،السابقة

الثرقفيالأولىالثقافيةتجربتيكانتسنواتعدةمنذ

مرفأمنالقطارركوبهي(نسميهصرناكماالأوسط)الشرقالأدنى

تلكإلىنزلتوصوليوبعيد.نيقوسياالعاصمةحتىفاماغوستا

فيئنيتجميلةغوتتةكاتدرائيةوهوالأساسيمبناهالأشاهدالمدينة

عامالصليبيينأيديفيالجزيرةسقوطنتيجةعشرالثانيالقرن

العمارةلفنرائعآمثالآالمبنىمنالخارجيالوجهوكانا.191

الغربي،البابمناقتربتعندماولكني.المرحلةتلكفيالغربي

مسجد.إلىتحولتالكاتدرائيةلأن،أحذيتهمينقلونالجميعرأيت
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ذهنتفقد.عبادةمركزكانيومعليهكانعماكلتآالجوفيهتغير

زينتالتيالأعمدةتيجانإلابالأبيضكلتاوالأعمدةالجدران

الغزوومع.الإسلامعندالمستحتةوالأصفروالأخضربالأحمر

لقيت،الفينيسيينالكاثوليكوهزيمة0157عامللجزيرةالتركي

استعمالإلىوتحولتاسطنبولفيآياصوفيامصيرالكاتدرائية

قدالعاموالاتجاهالسميكبالسخادمغطاةالأرضوكانت.إسلامي

كلوفوقمكة(.)نحوالجنوبإلى(القدس)نحوالشرقمنتحؤل

الأشكالحتى،نحتولاصورولاتماثيلمنهناكيكنلمشيء

إلىعودتيعند9991عاملاحظتوما.كليآغابتالهندستة

النوافدانبلوالصور،التماثيلوجودعدمفقطيكنلمالجزيرة

شرقيةبمصتعةواستبدلتنقلتقدملطخآزجاجآتحتويكانتالتي

علىكانالمبنىخارجتمثيليملمحأيأنذلكإلىأضف.المظهر

شؤه.عندماجزئيأهذمقدالأقل

مغظاةكانتالتيالكراغلحالأيضآكانتهذهأنويبدو

لاوباتتشؤهتقدأيضآهيلأنهاربما،الألومنيوممنبميازيب

ثقيل،بشيءالبناءحولالمنحوتةالملامحكلذقتوقد)1(.تعمل

ولملضاذةفالمحاكاة.تمثلهاحيةأشياءتحاكيفيهاصفةكللتحطيم

كفرتة.كانتبلفقطقيمةبلاتكن

متحففيالأشياءإلىأنظررحتعندمانفسهالتناقضوبلغني

منوغيرههذاأجلمنكاشا،سانتبولالدكتور،لمضيفيمدينأنا)1(

.الملاحظات
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فيكتوريا.الملكةذكرىلتخليدأسسالذينيقوسيافيالرائعقبرص

والذي!.العصورعبربلمعاصرتينديالينبينهناالتناقضيكنولم

إلىاالسعيهوالحديثالحجريالعصرمجموعةفيئلاحظكان

انفجرالذيالتمثيلهذا،والطبيعةالإنسانمنالحتةالأشياءتمثيل

إلىفجأةنصلثم.النحاسعصرمرحلةفيالآنيةعلىالرسومفي

ملمحوهوأسلوبها،فيالتجريدالكاملة،اليونانيةالهندسةمرحلة

في،ذلكبعدونجد،.قبرصفيالتزيينفنونفيملاباتلهكانت

الثريالشكلفيسيماولا،الرمزيالتمثيلعودةالقديمةاليونان

أبعاد.بثلاثةنحتهو،أخرىوبكلماتأيضآ(.إلهيهو)الذي

عملتةبين(الشك)أوالتناقضأيضآتمثلفهل.دراماتيكيةفالتغيرات

ليدراسةفيمؤخرآناقشتوماأفلاطونعندنجدهاالتيالتمثيل

مدنيةأبلهنادينيةوليست)7991(؟والتناقضاتالتمثيلاتهي

ذلك.أظن

واضحةالتمثيلحولالمشماكلإنحالكلوفي

.المنحوتاتهذهقانون.مثلآ،قبرصفياليونانيةالمنحوتات

بطربليسولكن،أعطبتقدوالخصىوالصدور،الأحيانأكثر

أنوثوجدعتثويهعمليات،دقيقةبصورة،جرتفقد.عشوائية

وخصاء.

على-مبنيئجديدسياسينظامومع،الاستقلالبعد

دائصالأكثرتةهماليونانيونكان.مجددآالقوةمركزتغتر،الأكثرية

ئنت!تلىكانتالتي،الحكومةيؤتفونحتميةديموقراطيةبصورةوكانوا
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حكومةأئهاذلكإلىأضف.الأحزابطريقةعلىلاالشعبمن

رئيسوكان،مكاريوسهوكاهنأالأؤلزعيمهاكان؟ةرثوذوكسية

المسيطرالانتماءلإظهاركاهنالعاقةالمناسباتفييصحبهلبلاد

واضحة.بصورة

حيثمنالمكتوبنصهالهاالمعاصرةقبرصفيالفئتينوكلتا

فيوالعربئةالأولىالحالفيفاليونانية،الدنياحيثومنالدين

تعرضانولكنهما.لثانيةواحدةكلقراءةعدميضمنوهذا،الثانية

المسيحيةفيالدينيةالمظاهرحيثمنلا،مختلفةإيديولوجيات

واقعوهذا،كذلكالحيةالأشياءحيثمنبل،وحسبوالإسلام

وكان.متباعدةالمقصودةالأشياءكانتمابقدرمنعزلينالجميعجعل

الوجوددائمهوالذيالتناقضهذاباستمراريقؤيحولهمالعالم

ضعيفةالتوافقفرصتاركأ،الدينيوحيهماأوالعرقيةمبدأمن3ض

فغالة.

العرقيالتطهير

العرقيالتطهيرأصبحلقد؟العرقيبالتطهيرهذاكلعلاقةما

علىجديدفلا،معلنغيررعبأخالقآالمعاصرالبلقانملامحكأ

لدفعالدولة-الوطنإلىأوالوطنيةإلىحاجةولا،الأرضئحلح4

أوروباتوسعإن؟الحديثةالدولمعظمتكؤنتفكيف.العملة-".ه

تضضنعشرالسادسالقرنمنذالعالمامتدادعلىوروبيين-ا1

الشعوبإلىبالنسبةخاصوبنوع،وتهديمآوولادةمستمرآ+"دركآ

الجنوبيةوأفريقياأوسترالياوفي،الأميركيتينامتدادعلىائية"،0-:-و
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عمليةوهيعرقئة"."أقلتاتإلىالبلادأهلمحؤلآ،الكاريبيوفي

بريطانياالانغلوسكسونأفرغفكيف.عناصرهبكلالثمعبفيهاتورط

والغربية؟الشماليةالأطرافإلىإتاهممبعدين،السلتيينمن

فليس؟الحرمانأراضيحتىشمالآاللاتينتحركوكيف

جديدأظلمآأيضآيستتبعفهو،النخبةإقامةقضية،نادرآإلآالغزو،

الأصليين.بالسكانيلحق

عمليةملامحمنأساسيأملمحآمؤخرأالعرقيالتطهيركان

اليهودواستيطان4791عامالهنديةالقازةشبهفيالاستقلال

على،الأولىالعالميةالحربمنذ،العربيةفلسطينفي()الإسرائيليين

ديانةمنوأعضاءمسلمين،الحالتينكلتافي،يشملوهو.الأقل

تاريخوسموقد،قبرصفيالحديثالوضعملمحهووهذا.أخرى

ومجيء.السلافيةالمسيحيةالقوىالأتراكهزمأنمنذالبلقان

كذلكأتىبل،وحسبالمسلمينبالمهاجرينيأقيلمالأتراك

كيرالارتدادهذاؤحدإذاقاسيآالعقابكانوإنالكثيرينبالمهتدين

لاالذينهم،عددآمسيطرينولوحتى،المسيحيونوكان.صادق

قدالفئاتهذهولقاء.الفمانيالحكمظلفيامتيازاتبأييتمتعون

الزعاماتمعوليس،المنطقةفيالأمدطويلةتوتراتإلىأذى

الدساتيروصولمع،خاصبنوعولكن،فقطودينيآسياسيآالمسيطرة

لفريقالعدديةالقوىعلىشذدتالتيوالإيديولوجياتالديموقراطية

.الآنحتىالحالهيهذهتكنولمالآخر.الفريقإلىبالنسبة

الانتباهواجهةفيباستمرارهيالتيكوسوفومثالولناخذ
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نأالصربوقرر،الألبانيةتتكلماليومالسكانوغالبية.المعاصر

ذهابوبعد،الحديثة5+ول*ناتووبعدقبلبالمقاطعةيتمسكوا

هذهفنحتوقد،المقاطعةعنالألبانيينوبإقصاء،الغربيينالمراقبين

لمختلفكانعندماتيتويوغوسلافياأيامذاتيآحكمآالمقاطعة

تلتالتيالفترةباستثناء،السنينعبرسلمتةعلاقاتالأفرقاء

والتشديد.الثانيةالعالميةالحربخلالوالإيطاليةالألمانيةالغزوات

الألمانيالاعترافبعدالواجهةإلىعادوالدينواللغةالوطنيةعلى

الشيوعية.سقوطبعيدسلوفينياباستقلال

المنطقة،امتدادعلىبعرقيةللمطالباتالإشارةهيهذهوكانت

تكونأنأبدآتستطعلمالتي،البوسنةلاختبارالمرعبةالنتائجمع

شجبفقدكوسوفو؟وتبعتالمعايير،بهذهموحدآسياسيأنظامآ

هذهباستقلالالمطالباتمنالخوفبسببالذاتيالحكمنظام

بهم.الخاصالتحريرجيشالكوسوفيونكؤنوعندئل!،المقاطعة

السكانتهديدالمدعومالإرهابعلىالصربيينفعلرذةوكانت

بالطرد.

التينمنجيد،سلالةمنذصربتةكانتلأتهاح!اسةوالمقاطعة

وكانتوكوسوفو،وألبانيامونتينغرواليومهوماحدودهاكانت

مع؟البيزنطيةالإمبراطوريةحسابعلىعشرالثانيالقرنفيمنحوتة

ئؤجقدالحاكمفابن،محليرأسذاتغدتالصربيةالكنيسةأن

كرواتيا،فيسيماولا،المنطقةفيينمورومانفوذوراح،كاثوليكيأ

الأرثوذوكسيةالكنيسةواستمزتأرثوذوكسيآ،ظلالمؤسسكانلهان
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هناكشيدتالتيالأديارمنوالكثيروكوسوفوصربيافيجذآمهمة

فيبيكأصبحتعشرالثالثالقرنوفي.مثلآبازارنوفيقرب

للوجودأخرىأسبابهناكوكان.الأساقفةرئي!مركزكوسوفو

الثروةمعظمتوقركانتالأخرىكوسوفوومناجمالفضة:السلافي

القروسطية.الصربلمملكة

مقدونياتشملكانتالتيالصربيةالامبراطوريةالأتراكوهزم

"حقلفي9138/يونيوحزيرانفيكوسوفوفياليونانأجزاءوبعض

)استشهد(.حتفهلازارأميرهملقيحيثبرشتيناقربالعصافير"،

معظمعلىأسيادآالأتراكالمسلمونأصبحالهزيمةلهذهونتجة

المدنفيسيماولا،المنطقةمعظمإلىالإسلاممدخلين،البلقان

آسيامنغزاة،رأيناكما،الأتراكوكان.والهدايةالهجرةطريقعن

ثمبغداد،فيالعباسيالخليفةأسيادالسلوقيينمعتحالفواالوسطى

منوبالاستفادة.البيزنطيةالامبراطوريةحدودعلىأناتوليااحتلوا

فيأنفسهمالمسلمونالأتراكركز،المسيحيينبينالداخليةالنزاعات

أوروبادخلواوقدبكثير،1453عامالقسطنطينيةسقوطقبلغاليبولي

1354.عام

فيالدائرةالصراعاتفيوانخرطواسراسإلىفرقأفأرسلوا

وبعد.والسلافيينواليونانالمتنصرنينوالأتراكالألينيينبينالبلقان

وهنغارياالنمساكانتحيثالشرقيةأوروبافيمهقةقؤةشكلواذلك

لتأسيسالصربمحاولةأفا.البارزيناللاعبينمنولتوانياوبولونيا

ذإلاشيء،إلىانتهتفقداليزنطيينمحللتحلالخاصةإمبراطوريتهم
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منأحلافهممعوالبوس!نةصربياملوكفنرم،معدودةانتصاراتبعد

كانالذيالأؤلمرادالسلطانيدعلىالألبانربمايهمبما،الغرب

بحربسنة003بعدالأتراكتقدموانتهى.مسيحيونخدامله

الهلاليةباختراعبهااحتفلوقد9،-1662الهابسبورغ-العثمانيين

أيخذت1688سنةوفي.الكضاشةالإسلامتةالحركةهزيمةممثلة

صربكانفيما،الأتراكطردتحاولالنمساويةالفرقوكانتبلغراد

جيشهمإلىالنداءاتمع،ولكن.حكامهمعلىينتفضونكوسوفو

معهمآخذين،للتراجعالنمساويوناضطرألمانيا،فيالدينيةللحروب

وأصبحت.صربيةعائلة0.37هوهبيكبطريرك"الكبرى"بالهجرة

الألبانلهجرةهدفأ،الصربيةالإمبراطوريةمركزوهيكوسوفو

كانتعندما،التركيالحكمظلفيالعيشتابعواالذينالمسلمين

صربيامعتوخدتكانتالمنطقةوتلك.حزرتقدنفسهاصربيا

13.-2)91البلقانلحروبكنتيجة

يحسم.لم"الكبرى"الهجرةشملتهمالذينالناسعددإن

هنغاريا.إلى000.04نحوهربلبلغراد،الأتراكاستعادةمعولكن

أحدويقول.القتلمنالمدينةتلكفيالمئاتبعضنجاوقد

عملتاتالبربروأجرىبشعبهافعلآ،البلاد،هزمت"لقد:المعئقين

المراسلينأحدواعتقد158(.:8991)مالكولمواستعباد"ذبح

كانالصراعاتهذهوفي.عافيتهاتستعيدلنالمقاطعةأنالإنكليز

رئي!،عمهعنبرشتيناسكانأحدوروى.الأبرزهوالدينيالمظهر

وسطفيوزميالأرضمنئبشأنه،ماتقدكانالذيالأساقفة

157(.8991:)مالكولمرأسهعلىوتاجهللكلابطعامآالساحة
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انتهاءوبعد.الصراعفيالديندورعلىيشذدونوهكذا

المرؤوسينتجاهوشكوكهمدزعدائهمعلىالعثمانيونحافظالحرب

بعدالسنينمنولعشرتين164(.:8991)مالكولمالمسيحيين

الارتداد"مستعملةالأسلمةمنموجةيبدو،ماعلى،قامت0916،

وأالارتدادعلىالناسلإجبارالضرائبرفعوكذلك"،تهدئةكوسيلة

.الصراعاتهذهفيالكهنةمنالكثيرونفيلوقد.النفي

الهجرةإلىأذىتراجغالنمساويالتقدمتبع1737سنةفي

الانسحابهذاوبعد.برشتينامنطقةمنلاجئينشملتالتيالثانية

)مالكولمالسنواتهذهخلالكوسوفونحوالألبانمنثابتتدفقتتم

القرنأواخرقبل"وليس.المرتدينمنكانوبعضهم173(،:8991

وعادعافيتهاكوسوفوفيالرئيسيةصالمدينةاستردتإنعشر،التاسع

)مالكولم0916عامبهتتمتعكانتكماالسكانمستوىلها

ناشرين،نثاطاتهميوسعونالدراويشكانحينماأي177(،:8991

.الإسلامومعززين

الامبراطوريةمنواسعةإسلاميةمقاطعةكوسوفوأصبحت

الجبالفيمستمرةالمسيحيةالعشائربعضكانتهـان،العثمانية

يدوعلىالأتراكيدعلىالاستعمارلبعضعرضةوكانت.الألبانية

السكانعددازدادالمدنفيولكنالقوقاز،منالآتينالجركسيين

701(!:8991)مالكولمالاقتصاديةالارتداداتبفضلالمسلمين

الضرائب.قيمةفيفوريآتخفيضأتعنيكانتالارتداداتوهذه

خلالوحتى،الواقعففي؟قويةمسلمةوظلتالبلادصارتوهكذا
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الألبانيونظلعشر،التاسعالقرنبدايةفيوالانتفاضاتالثورات

وناضل246(.:8991)مالكولمالعثمانيةللإمبراطوريةأوفياء

علىالحفاظأجلمن،الشبابالأتراكضدبعدمافيالتقليديون

الخطمواجهةفيالعربيالخطأجلومن(الديني)القانونالشريعة

الغريب.الروماني

كان،الأولىالعالميةالحرببعديوغوسلافياتأسيسومع

العرقيالتوازنإعادةهوالأساسيالعربئةالمملكةهدت

الصربي،الاستعماربعضحدثوقد.المقاطعةفيوالديموغرافي

والأميركية.البريطانيةالخيريةالجمعياتبعضتشجعه

ولكن،الأدرياتيإلىمنفذأيؤفنواأنالصربييننيةفيوكان

النمساكانتإذ،النمساويةالمصالحأحبطتهقدكانتالهدفهذا

استعمارلإعادةالجيشتمركزوأعيد.مستقلةألبانياخلقعلىتصز

الأتراكمعكوسوفوالألبانمنالكثيرونوغادرالمقذسة"،"الأراضي

المصالحالممثلالسياسيالحزبذعي،ذلكومع.تركياإلى

)مالكولمالعدالةعنللدفاعالإسلاميالاتحادالمحلئة

بلوحدهاالشريعةعلىالحفاظإلىلايهدفوكان8991:926(،

وكانت.الأماللغةعلىوكذلكالإقطاعيالبكومنزلةالوقفعلى

16والمونتينيغريونالصربكؤنبحيثناجحةالتمركزإعادةعملتة

9291.عامالسكانمنبالمئة

البانيورخبفقد.العكسحدثالثانيةالعالميةالحربوفي

لمقاومةكسبيل9391عام/أبريلنيسانفيالإيطاليينبالغزاةالمنطقة

165http://www.al-maktabeh.com



سامحين،الكبرىألبانياإلىكوسوفوالإيطاليونوضثم،الصرب

شمالآصربي555.155نحوفهرب.الخاضةلغتهمبتعلمللسكان

المحور.قوىضدهائلصراعفيانخراطهاتابعتالتيصربياإلى

،أخرىمزةمعكوسآالوضعكان4591عامالحربنهايةوفي

أعطى،ذلكومع.الديموغرافيوضعهمتركيزإعادةالصربوحاول

7191،عام،كانإذذاتئا،حكمآالمقاطعة7491العامفيتيتو

مدارسهمبناءإعادةالذاتيالحكموشمل.ألبانيينبالمئة73ر7

مطالبينالألبانانتفض8191،عامتيتوموتوئعيد.الخاصة

علىالتأسفوعلىالمنطقةمغادرةعلىالصربمرغمين،بالاستقلال

منبالمئة199111،عامالصربوكان.الذاتيالحكممنخ

006اربالذكرىتحتفلأنصربياقررتذلكومع.السكانمجموع

ظق!ت،المحددةغيرحدودهاعلىولقلقهاالشحارير.حقللولادة

حروبشنعلىالكوسوفيينمشجعةللمقاطعةالذاتيالحكم

الكوسوفيالتحريرجيث!يشنهاأهليةبحربوبالتررط)1(،عصابات

في،الفئةهذهوكانت(.الماويةالصينحليفألبانيا)كانتالماوي

ثم،المتحدةالولاياتحسابفي"إرهابية"مصنفةالأمربادئ

تسعىالمتحدةالولاياتوأصبحت.حليفإلىبعد،مافي،تحؤلت

منهذايكنلم!ان،ذاتيحكمكذاتبالمقاطعةالاعترافإلى

المشروعهذاويتناقضالأخيرةللحربالرئيسيةالأهدافضمن

آذار/مارصالليبراسيونفيبوبرفيك-دسبكهيلينلمقالمدينأنا)1(

.8ص،9891

166

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القضايافيالتدخلعدمإلىنظرآالمتحدةالأممسياسةمعبوضوح

الأعضاء.للدولالداخلية

لإيقاف5+ول*قوىمحاولاتبعدالنزاعاتواستمرت

توافدعندماكوسوفوالصربمنالكثيرونوغادر.العرقيالتطهير

تافلةوكانت.خارجأظردواوقدمستائينسواهموكان؟الألبانإليها

قدع!ءول!،ولهول()5الأسودالجبلمنصربيينتنقل5+ول*بحماية

ذلكأنالألبانيةالسلطاتتبريروكان،بيتشفيلاعتداءتعرضت

،مفهومشيءوهذا)1(.الحربفيلوحشيتهمالصربمنانتقامآكان

بينالمستمرالكرهإطارفيتدخلبواحدةواحدةالطريقةهذهولكن

الألبانيةالعشائربينالكرهعنمغايرآوليس،طويلةلمرحلةالفئتين

العشرينالقرنمنالثلاثيناتفيهسلوكمارغيتوصفتهالذي

والصربالمسلمينالألبانبينالتنافريزالولا5491(.)هسلوك

علىالقائمةالمشكلةتكنولم.اليومحتىمستمرآالأرثوذوكس

الحجارةوكانت.ميلوسيميشسلوبودانخلقهامشكلةمجردالحدود

جيراناكتسبهاالتيالقوةمناستاؤواالذينالغاضبونالصربيرميها

لتحريرحربآوحدنانشنأنعليناخارجيةسياسةولخلق.غاضبون

أولبرايتبصوتالمتحدةالولاياتتعتقدكما-واحدرجلبلاد

لألفخاطئةبقراءةالمشكلةيحلأنللفردويمكن-كلينتونوصوت

صذامالىبالنسبةنفسهالثيءيقالأنويمكن.البقانتاريخمنسنة

.وبوشرامسفيلدوأصواتحسين

9991.الأؤل/أكتوبرتشرين92تايمز،نيويوركفيالتقريرانظر)1(
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معالتعاملهيالأولى:العرقيالتطهيرفيمشكلتانهناك

مشؤشةبطريقةظتقوصففالعرقية.التطهيرمعهيوالثانية،العرقية

وضعفي،الثقافيالتجانسفيشبهمعكبيرةمجموعةإلىللإشارة

كلفيهاانخرطتتعزيزفقضيةالتطهيرأما.الأحيانأكثرفيثانوي

قامكما،السلتيينمعبذلكسكسون-الانكلوقامفقد.دولة

البيكت.معبهالسلتيون

ذإ،الاجتماعيةالعلومفيباستفاضةعولجقدالعرقيةومفهوم

موضوعالشعبلوحدةالمميزةالخصائصتحديدمشكلةحوليدور

البحث.

فيالمشتركينواللغةالأصلأواللغةعلىترتكزكانتفهل

أضف.ذلككلتغطيعرقيةكلمةإن؟الكلمةلهذهالواسعالمعنى

منها.الخقصيمكنلاأساسينوعمنبفروقتوحيأنهاذلكإلى

كثيرفيللدينالخاصالدورتخفيأنهايبدوالحاضرةالحالطوفي

.الأوضاعهذهمثلمن

البوسنةعنتقريرهفيإليهاتوصلمماثلةنتيجةوهناك

يكتب:فهو.أميركية-صربيةعائلةمنأتىوهوسلز،،المجاورة

ملظفة.كلمةإلآهيماالعرقيالتطهيرالتعبيرفيعرقيكلمة"إن

اللغةكلهميتكلمونوالمسلمونوالكرواتوالصربفالبوسنيون

بعد:ماوفي13(.6991:)سلزنفسها"

المنطمونفهؤلاء.الدينيةبالمعاييرفقطمنقسمونفهم

واضحة،دينيةرموزخلالمنهويتهميحددونالاضطهاد

المسيحي،الثالوثتمثلوهيالثلاثبالأصابعاليدكإشارة
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شاراتعلىالصربيةالميثولوجيامنالمقذسةالوجوهوصور

ضحاياهمهـلرغمونغيبأيحفظونهاالتيوالأغاني،ملابسهم

أعمالقبليقبلونهالذيالكاهنوخاتم،إنشادهاعلى

)سلز.الرسمتةالدينتةوالاحتفالات،وبعدهاالاضطهاد

6991:.)15

جانبمنطبعآ،،تأتيالبوسنةفيالمسلمينعلىوالهجومات

هدفهمكانوقدالأرثوذوك!،والصربالكاثوليكالكروات

الإسلامي.العنصرهـالغاءبينهموتجزئتهاالبوسنةشقالمثشرك

وهناك.بالضبطذلكتعني"الأوربة"فيتودجمنسياسةوكانت

الكاثوليكيالغرببينالصراعنطاقفيتقومأخرىهجومات

الكاثوليكي-بالانشقاقمرتبطونوغيرهم،الأرثوذوكسيوالشرق

المسلم-المسيحيالتناقضإنشيء،كلفوق،ولكن؟البروتشانتي

الشرقمجملفيبل،فقطوالبلقانقبرصفيلايؤثرالذيهو

في،هذائرىأنويمكن.المتوسطيةوأوروباأفريقياوشماليالأدنى

ولا،الإسلاميةالعثمانتةالهيمنةضدالحرئةأجلمنالصراعإطار

بعضيعتقد،البوسنةوفي.البلقانفيأتراكآئدعونالمسلمونيزال

وقدإسلاميةجمهوريةتأسيسالمسلميننيةفيأنوالصربالكروات

لهم.كهدتذلكيحددونبعضهمسمعوا

لونأتعطيآسيامنالتجنيدإلىالمجاهدينمقاتليدعوةإن

الحربوفي.أسوأالأمورالسابقةالاختباراتوجعلت.الطلبلهذا

نأمعكوسوفو،ألبانمن33قسمانتألفقدكانالثانيةالعالمية

كانأكبر،وبتهديد.المتآلفينجانبإلىيحاربونكانواآخرين
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الألبانياتالنساءأنإذ؟العاليةالولادةنسبةبسببئخيفونالمسلمون

المساجدتدميرإلىالدينيةالمقاومةوأدت".تفقيس"آلاتئسمينكن

وكان.الأخرىالجهةمن،الكنائستدميروإلى،جهةمنبالجملة

استرحامآالصربمن000.06وقع8791سنةوفي.متبادلآالخوف

58(.:6991)سلزكوسوفوفي"الفاشيةالجماعية"الإبادةيدين

كوسوفو،فيالإبادةحولتصريحأالأرثوذكسالصربمطارنةونثمر

يكنولم.صافيةعرقتةدولةخلقيحاولونالألبانكانحيث

الفكررجالمنفريقأعذفقد؟القلقينوحدهمهمالمتطرفون

بينالعلاقاتتنظيمبإعادةتطالبمذكرة8691عامالبلغراديين

الصربية.الدولةدزصفب"أسموهمايمنعواكيوصربياكوسوفو

تتركز،العرقيالتطهيرالمسقاةالنماذجمنالكثيرمثالوعلى

والمسلمينالهندوسحالهيوكذلك،الدينيالفارقعلىالمثكلة

فيوالمسيحيينواليهود،فلسطينفيوالعربواليهودالهند،في

عرقية،تكونأنالمشكلةتكادالمعنىوبهذا.الأوروبيةالمحرقة

)ايغلتونالحقيقيةالقضاياطمسإلىتهدفماغالبآصفةوهي

أساستة.بصورةدينيةهيالشماليةايرلندافيوالاضطرابات9991(.

تقشممع،للجدلقابلآيبقى،العرقيالتطهيرنقطةيبلغوالموفيما

بظروف،أمكنإذا،وإدارتها،المتورطةالقؤاتفصل،إيرلندا

للمشاركينتركهاوعدم،خارجيةقوىبواسطةومراقبتها،مؤاتية

المستمز.الصراعلهذاحلإلىيؤديقدذلككل،أنفسهم

عددفيخيارهومستمرصراعفيالمتناحرةالقواتفصلإن
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التصرفهذايدانوحيث.عالميآيدانأنيمكنولاالظروفمن

منمشكلةالأحيانأكثرفيتظهرالظهير،لعكسمحاولاتوتقوم

الأصل؟فيهناككان

منيكونوقد.قبرصوفيكوسوفوفيالحالكانتوكذلك

منكانإذاسيماولا،العرقيالتطهيرنتائجنعكسأنالمستحيل

مننتيجةإلىالوصولممكنآكانولوحتىوالهند،إسرائيلمثال

أكثرثة،منيقتضيوكم،الوقتمنالأمريقتضيفكم.هناكيملك

وأالأروميينالاستراليينجمنقنيقررأنالباحثيستطيعلكي

قامإذا؟معكوستطهيرلهليكونالمخؤلهوالأصليينالأميركيين

كانتماإلىيعودأنعليهفهلكوسوفو،فيالمحاولةبهذهأحدهم

المسلمين؟مجيءقبلماإلىأو92،19918991!رأ،فيعليه

الاعتباراتوهذه.ح!اسةأخلاقثةمخارجالموضوعهذانيوتدخل

وواضح.الغربتةللضفةإسرائيلإحتلالعلىتطئقنفسهاالأخلاقثة

المتناقشة.الفئاتقوةعلىيتوقفالعكسيالخطان

إلىآخرشعبأطردشعبأأنبمعنىالعرقيالتطهيرغيرفوقد

إدانةإلىتعودالأعمالهذهمثلوإدانة.مقاطعةوامتلكالخارج

إليه.الاعتبارإعادةنتمنىلاالذيوهونفسهماضينالهادانةأنفسنا

بالنسبةكبيرآاختلافآتختلفالتطهيرإلىالنظرةأنذلكإلىاضف

عامالعثمانيونرآهوما.الموضوعبهذاالمنخرطينالفريقينإلى

فيهيرى،التركيةالأراضيمنأرضهمإلىاليونانيينكعودة2591

أنهميكونوقد.الغزاةأيديعلىالأموطنهممنطردآاليونانيون

قدوكانواإيجهبحرمنالآخرالجانبمنقرونعذةقبلوصلوا
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الساحلعلىملحوظةحضارةأشسمواحيثطويللزمنهناكاستقروا

005منلأكثرأناتوليااحتلواقدأنفسهمالأتراكويرى.الأيوني

العرقيالاختلاتهذارمزهماوالمسيحيةالإسلاموليس.سنة

ليركزحروبأشنقدفكلاهما.لهالأساسيالمكؤنهمابل،وحسب

1821،عامالاستقلالسبيلفيحاربواالذينكاليونان.نفسه

القوىلردالأخيرةالفترةفيبغزواتقامواالذينوالأتراك

المسيحتة.

الأساسيالعرقيالمكؤنمعالتعاملهيالثانيةنظريووجهة

التيالزاويةالكلماتمنأصبحاوالعرقيةفالعرق.التطهيرلهذا

غيرالكلماتهذهمثلانإلىوأشرث.اليوميةخطاباتنافينرددها

مشؤشة.بطريقةوئستعمل،الأحيانأكثرفي،محددة

العناصركانتإليهارجعتالتيالحالاتهذهمعظمفي

والفئات.ثقافيآأولغويآكانمامنهاسيماولا؟متدئيةالعرقية

فيأومثلآ،إيرلندا،فيمميتبنزاعمتورطةنفسهاالأساسية

خيطوهناك.الساميةتتكلمالتيالشعوببينالقائمةالنزاعات

الأديانبينالصراعخيطهوجذآ(مهتمولكتهالوحيداليسمثترك

فروقبسببالمتنازعةالفئاتيربطالذيذلكمنالأقوى،المختلفة

غيرالفروقهذهتكونوقد.الطابع"عرقية"أو"عنصرية"أو"وطنية"

)بعدبلجيكافياللغةهيكانتفقد؟أخرىبحالاتمتعلقةالدينية

(.الهولنديينمعالدينيالانشقاق

صراعاتخطهو،فقطماركسيأليسللتفكير،ثالبخطوهناك
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ولايوغوسلافيافيلايكنلمالصراعولكنو"الظلم"."الطبقات"

سيطرةفيمنخرطةالتطتقعناصركانتهـانطقا،صراعأقبرصفي

الإدارية،الهيئةيوفرونالأتراككان،قبرصففي.آخردونفريق

المسلمونكانالبلقانوفيا.878عامالبريطانيةالسيطرةبعدحتى

كلتافي،الانقسامولكنالتخار.طبقةويؤلفونالمدنعلىيسيطرون

أوروباجنوبيوفي.دينجةخطوطضمنيجريكان،المنطقتين

،الغربنحوالقارةفيالإسلامتمددالانقسامموضوعكانوشرقيها

في،الحربةرأسوهم،الأتراكوبواسطةالجنوبفيالعرببواسطة

يدعلىومالطاوصققيةإسبانيامنالأولونظردذلكومع؟الثمرق

عمليةذاتهابحدوهيعشر،الخامسالقرنفي4+هحء3ألما3كاأاد

يرتذونالناسوكان(.والمسلميناليهودبإبعادذروتها)بلغتتطهير

فيرأيناكما،سياسيةأوإقتصاديةلأسبابآخردينإلىدينمن

العالميةالدياناتكلملامحمنملمحفالارتداد.كوسوفو

إلىالهندوشةالهندفيالنوعهذامنارتداداتوحدثت)المكتوبة(.

،الأحيانأكثرفي،شاملةالبوذيةإلىومؤخرأوالمسيحتةالإسلام

الديانةتعدلمالارتدادحدثإذاولكن.الأدنىالمنغلقةالطبقات

العالمإلىونظرتهاإيديولوجيتهاأصبحتبل،طبقةعنتعبيرأ

بدورهاتوفروقدالتلقائيةالشخصيةالعواملمنومعتقداتهاوتقاليدها

العرقية.الهوية،عادةئسقىلمادعمأ

منأكثرأساسيئهوالارتداد،إمكانيةرغم،الدينيالانتماءإن

والإيطاليونالألمانأصبح،أميركاإلىوبانتقالهم.الوطنية

وحتى؟جنسيتهموفقدواالمتحدةالولاياتمنمواطنينوالبريطانيون
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الإيرلنديين)باستثناءالأحوالمعظمفيهامثميةأهميةذوهوالأصل

والمسلمونكاثوليكأوالكاثوليكيهودأاليهودظل،ولكنربما(.

بإنكاراليهودأوروبافيالاضطهادمنقرونئقنعولم.مسلمين

والموضوعات.كامنينمارقيناعتبرواذلكفعلواومن.معتقدهم

عندالوخيةوعناليهود،عندالمتعضدالطقسيالقتلعنالأسطورية

عنناتجةصراعاتمعيتعاطىمنهمالواحدأنعلىتدلالمسيحيين

ولاللاستسلاممجاللاحيث،الوطنيةمنأقوىالحقيقةمنمستوى

.الحربلمساجينوجود

فيسكوتلنداإلىإيرلندامنهاجرتالتيسكوتسلالةإن

إلىبعدمافيعادتالمظلمةالعصورمنالدالرياديكيةالغزوات

منسواهمعنتختلفالعرقيةهويتهمولكن.إيرلنداشمالي

والآخرينبروتستانتلأنهم؟الدينيةالحقولفيالجنوبيينالإيرلنديين

امتدادعلىحدثالمذهبيالدينيالانقساممنالنوعوهذا.كاثوليك

فيحدثكما؟واللوتريينوالكلفينيينالهوغونوتيينمعأوروبا

.والهندوسالبوذيينمعالهندوفي،والشيعةالستةمعالإسلام

العمارةفنفيمصغرةبصورةتطهرالجارفةالدينواشقلالية

التمثيلالموريشيالأسلوبأقصىفقد.المتوسطامتدادعلى

الهندسيةالأشكالعلىوركز،لاهوتتةأرضيةعلىالضوري

الشرقمنالعمارةفنمنالنوعهذاوانتشر.المجزدةوالأشكال

،أصفهانالفارسيةالمدينةفيالرائعاللهلطفمسجدمع،الأدنى

وفيالهند،فيمحلتاجإلى،غرناطةفيالخارقالحمراءقصرإلى

الفارسيالفنفيإلاوالتصويرالتمثيلمنشيءيظهرلمالنهاية
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ليسالتجريديالنوعمنالمبعثرةالأشكالمنالعالموهذا.المدني

فماالمحدود.بالمعنىإلآالاقتصادأوالسياسةأوالعرقيةعنتعبيرآ

اجتماعيةملامحلهكانتأيقونيلاأسلوبوحصيلةإظهارإلآهي

دلالة.ذاتونتائجمهفة

خلالالعربثة-الأوروبئةالعلاقاتعلىكتابهفيدانيالهـلشذد

كبيرةكمتة،مختلفةبطردتى،هناككانفقد)7591(:الوسطىالعصور

الدين،حيثمنمنقسمينكاناولكنهما.الطرفينبينالعاقةمن

والعائلةوالقرابةالسياسةفيخلافاتالدينيةالمبادئهذهواشبعت

كتبعندماغشارالمؤزخإليهرجعماوهذا.الحقولمنسواهاوفي

عامقبلالأندلسفي"الشرقيةو"التركيبات"الغربيةالتركيبات9عن

نحووعلى.غرناطةمملكةنهايةشهدالذيالعاموهو1472،

نتائجحظفرنكو،الفاشيالجنرالحكمظلفيسيماولانموذجي

الإيبيرية.الحياةفيالإسلاميةالمساهمةقيمةمنالإسبانالمؤرخين

مسيحيةإنجازاتأنهاعلىالإسبانيةالإنجازاتإلىينظروكان

جسرآإسبانياوقرت،الثامنالقرنآخرومنذ،الواقعوفي.أوروبتة

بينأووالشمالالجنوببينأدقبصورةأو،والغربالثمرقبين

العصورخلالأوروبافيكبيرةتأثيراتمع،والمسيحيةالإسلام

هذهفيهساهصتالذيالانبعاثعصرإلىأدىماوهذا،الوسطى

.لاحتكاكاتا

عندماولكن،بارزةاتصالاتوالعربالأوروبيينبينكان

الشعراءكانوهكذا.الم!ثماكلاستفاقتومسلمينكمسيحيينتعاملوا
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منضليعينعربقتلعننسمعفنحن.منسيينالجانبينكلامن

)دانيالمآثرهمعنأودنيويينعلماءعننسمعولاالدييةالعلوم

بينالحواجزبعضالدنيويالعالمفيوكان501(.:7591

الجؤالين()الشعراءالتروبادوريينعندالحبشعرمثلآخذ.الجانبين

دانيالىويوازن.لهمكأنه،الأحيانأكثرفي،الأوروبيونيذعيهالذي

الطوائف،ملوكعندالبسيطةوالملاطفةاللطيفبروفنسالشعربين

يكتهب:فهو.عشرالحاديالقرنفيالثانويونالعربملوكوهم

العربيالشعرأنللإنكارقابلغيريبدو،عافةبصورة

الموضوعحيثمناوسع،أحيانأابتذالهكلى،اللطيف

لهؤلاءيكنلمدهان.التروبادورلينشعرمنوالمعالجة

الأوروبي،الأدبتاريخفيخاصمركزمنالتروبادوريين

فيالغزلشعراءمنمتدهورأفرعأئعتبرونف!تهم

لشعرالأوروبيةالمفاهيمكانتإذا،ذلكومع...اسبانيا

)التيالطوائفعندالثانويةالغزلأشعارمننابعةالحب

التقليدوكل3101(،عامالخليفةانهيارعندظهرت

لإسبانيامتفاوتةبنشةيدينالأوروبيالأدبفيالرومنسي

أفكارظهورحولجدلودار.عشرالحاديالقرن

واردةانهاوئظن،المرحلةتلكفيبروفنسفيأفلاطونية

6(.-7591:501)دانيالحزمابنمن

)الشعراءللتروبادوريينفرنسيمؤرخوهو،نقيويرى

جنسيةأعمالمنالمنبثقةبلازمته،الرومنسيالشعرأنالجؤالين(

إلىبل،وحدهمالعربإلىيعودلاللمرأةالرجلوبخضوع،حميمة

نفياحتمالات"كل:دانيالويعلق.كذلكأخرىومصادرالبيزنطيين
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تعددهاأوالرومنسيالأوروبيالشعرمصادرغموضإلىتشير

.7(-7591:601نيال)دا

إلىيشيركمادلالةذاتالمغربيةإسبانياكانتتأكيد،وبكل

عنقصيدةوهوالحمامةطوقالمؤلفكتبفقد.حزمابنذكرذلك

أوروبيإذآوهو،إسبانيافيالمؤلفالعملهذاولكن،الحبفن

عندحدودآالشمالمنمؤرخونولسواهلهرسم،الجغرافيبالمعنى

حاصرةالاعتبار،عنالعربيةالممالكتأثيراتئقصيالبيرينه

بيانه،فيويقولالأمردانيالولوضح.الخطهذاشماليالتطورات

قدأوروبيهوفما.خطأالحدودهذهإن،الأدبنظروجهةمن

الأصل.مسيحيبأنهمعروفآأصبح

لمراحلالمتوسطمنطقةفيمختلفةدينيةفئاتمعآعاشتوقد

التنافرإمكانيةكذلككان،التعاملمنالكثيربينهاكانوفيما،طويلة

وقد.والقبولالرفضبينتغيرهناكوكان.المفتوحالنزاعنقللمإن

ملامحمنالدائمالملمحكانتالتيالمذابحشكلالأؤلأخذ

مثلآ،اليهود،كان،نفسهالوقتفي،ولكن.الأوروبيالمشهد

وكان.ومصرفيينتجاريةمحالوأصحابكتخاربارزآدورأيلعبون

إهمالأوالارتدادإمكانيةيعنيالمسيطرةالدينيةالثقافةاستيعاب

ناإذدائمآيساعديكنلمالإنكارهذاولكن،السابقالدينيالانتماء

حدثكماحاضرآ،دائمآكانالسابقالإيمانإلىالعودةمنالخوف

سائرفيمرتذينيهودأولالمغربيةإسبانيافيسابقينلمسيحيين

وروبا.أ
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فيضغينةوالإسلامالمسي!حيالعالمبين"كان:دانيالويكتب

كانالذيذاكمنأعظمحقدهناكيكنلم،ولكن،الأحيانأكثر

القرنفيقرطبةفيالشهداءحركةالداعمونالمسيحيونأولئكيكنه

عندماهلاكهمالشهداءهؤلاءونشد23(.:7591)دانيال"التاسع

الإسلامأنعلىإصرارهموعنإيمانهمعنوأعلنواالطريقضلوا

دانياليصفهمالذينوالنساءالرجالهؤلاءإلىوبالنسبة.وشرخطأ

.أخرىعقيدةمعتفاهمولاتسويةمنهناكيكنلم،بالمتعضبين

إلىبإسبانياأذىتيارآ،الوسطىالقرونمسيحيةفي،يمثلونوكانوا

التفتيش.محاكمإقامةإلىبهاأذىكمااليهود،ثمالموريسكوطرد

)دانيال"أخرىديانةمعجنبإلىجنبأتعيشأنالمسيحيةيمكن"لا

نيقوسيا،فيحدثمامثالوعلى.يقولونكانواهكذا48(،:7591

مسجد.داخلفيكنيسةقرطبةأقامت

إلىوالإسلامالمسيحيةبينالتناقضهذاأذى،الغربوفي

الإنجازاتفيالإسلاميةوالثقافةالعربمساهماتقيمةمنالحط

اعترفعندماوالعرفانالشكربعضهناككانولكن.الأوروبتة

منبهقاموابماللعربمدينالانبعاثعصرأنالأوروبيالعلم

بعضريلفالغموضيزالولا،الكلاسيكيةمصادرهامنترجمات

العربية.للمصادرومونبلييهسالرنوفيالطبمدارسكدين،النقاط

بعضفيماركةتضتوصاعدأعشرالثانيالقرنمنذ

البحاروبوصلةالهواءطاحونمثل؟التقنيةالتطورات

تطويروتاريخ.الآليةوالساعةوالبارودوالمدافعوالمنجنيق

هنالككان،الأقلعلى،ولكن،اكيدآليسالأشياءهذه
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دائنأطرفكليعتبرأنيمكنبحيثالخبراتفيتبادل

إلآالأمامإلىأوروباتسرولم.نفسهالوقتفيومدينآ

903(.:7591)دانيالبعد.مافي

منوكأتهاالتطوراتهذهمثلإلىالأوروبيونينظرماوغالبآ

الحب.قضيةفيحدثكما،إنتاجهم

رأيفيالأساسفيمسيحيةئغذماغالبآالأوروبئةوالحضارة

واليهودالمسلمينمساهماتمنبالرغم،الاجتماعوعلماءالمؤرخين

)غابريليحدودهاضمنوحاضرهاالجماعاتهذهماضيفي

.)8391

أصبح(ومغاربة)عربوالمسلمينالمسيحيينبينالصراعإن

وإيطاليا.إسبانيامنظردواقدالآخرينهؤلاءأنإذإبادةقضية

استمزتأوروبافيالأخلاقيةالهوتةأنكيف"رأينا:دانيال!وششنتج

منشيئآيفعلأنيثألمالذيالشرسالأرثوذوكسيبتحديدها

التعبيرهوأصبحنفسهالدينأنوكيف،الدينحقلفيالإنحراف

ينظرأنالمريبومن303(.:7591)دانيالللهوئة"المعنىهذاعن

صوفيةعنينمأنهلييبدوماوهذا؟الهويةعنكتعبيرالدينإلى

تحديدفيتفرقةعامل،الأرجحعلى،نفسهفالدين.اجتماعية

يكتبالبلادهذهوعن.أيضآصربياحالهيوهذه.الهوتة

عشر،التاسعالقرنفيتنتشرالوطنيةمفاهيمبدأت"عندما:مالكولم

)مالكولم"الصربيةالفئةمنجاهزآمفهومأالكن!يسةهذهأعضاءقذم

السابقالسوفياتيالاتحادمجملفيملاحظهووما12(.:8991

نفسها،روسياوفي،الشرقفيالقوقازفي،الدينيالانتماءإحياءهو
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.المعتقداتهذهمثلكبححاولتالتيالشيوعيةمنسنةخمسينبعد

هذهلمثلأساسيمكؤنهيمابقدرمقبضآولاتعبيرآالديانةفليست

مسلمةأرضفيالكاثوليكيةالكنيسةهيالشرقيةتيمورففي.الهوتة

المطرانقصرصورمعيومكلنراهمكما،عليههمماأعطتهموقد

الستدةتمثالأمامالصليبإشارةيرسمونوأناسمهذمةوبيوت

مبدأيرفضمسلمكلإلىبالنسبةبغيضأمروهوالعذراء،

.الأيقونات

وإعطاؤه؟الصراعاتهذهوراءفغالآعاملآالدينيكونوقي

يعيشمدنيةإيديولوجياتباتجاهالسيريناقضالكبيرةالأهميةهذه

فيونهروتركيافيأتاتوركألهمتالتيوهي،اليومبظلهاالغرب

العاملباستمرارأنفسنانذكرالبلدانهذهمثلذكروعلىالهند.

معالأمروكذلك،مسلمةحكومةظلفياليومتعيشفتركيا؟الديني

الهندوسية.بحكومتهاالهند

والعنصرية؟اللغوئةالعواملمعأساسيآفرقآالوضعهذاويظهر

بل،فقطوالإبعادبالتطهيرلاتلغىأنيمكنالدينئةفالعوامل

تنقلولكنها،هيحيثالأساستةالملامحيتركالذيأيضآبالارتداد

بإجراءاتالإمكانيةهذهتناديفهل.المؤسساتوكذلكالإيديولوجيا

أصولتة؟أكثرفعلورذة،اللاعبينجانبمنأكبردفاعتة

الوطنيةبطريقةأساسيةتعذتكنلمصمانالدينيةالجذورإن

النوعمنذلكمعهي،واللامبالاةللارتدادعرضةكانتهـان،نفسها

الأميركيةاليهوديةالمجموعةتصللم،ماحدد!الى.طويلآالثابت
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تكونأنبذلكشئناإذا،كاملةبصورةأميركيةتصبحلأنيومآ

بأنهانفسهاتحددأخرىدولةقويآدعمآتدعملأنها،وحسباميركية

وقرتنفسهاوالمجموعة.إسرائيلدولةبذلكعنينااليهود،دولة

المهاجرينمنالكثيربل،وحسبالهائلةالأمواللاالدولةلهذه

وفيالممارسةفيتغييراتإلىأذىأنهذلكنتيجةمنوكان،كذلك

فيكبيرآتأثيرآوأثرت(مزدوجةبجنستة)السماحالجنسيةقانون

العملفينموذجآيقذمقدالوضعوهذا.الخارجيةأميركاسياسة

الفئاتطريقةمنأكثرأوروبا،فيالإسلاميةللمجموعاتالسياسي

الذينالمهاجرينمنوسواهموألمانوبريطانيينفرنسيينمنالوطنية

.فذةالدينيةفالملاءمة.المتحدةالولاياتفياندمجوا

والإيمان.ويفزقالدينيتسزبالإيديولوجيالمستوىوعلى

الشرقيةسيماولاالدياناتبعضوفي.الكثيرينيقصيواحدبإله

لذتهبمنابعثم،عالمهبخالقالإنسانالاعتقاداتهذهتربطمنها،

العالمبخلقالإنسانتربطالخالقبالربهذهالربطوأداة.وآلامه

.الموتبحدوبالمستقبلوجودناوبحاضر،البشريوالجنس

وموقعالقبعاتولبسالصليبإشارة)كرسمالألوهةعبادةوأساليب

وتقسم،التمئيلمنتقتربعام(بثصكلالجسمووضعاليدين

لاوهمالمستقيمالصراطنعرت)نحنراديكاليةبطريقةالمجموعات

وعبرالتهديد.أوقاتفيالواجهةإلىيجلبونالذينوأولئك(يعرفون

معالوحدةتوقعمعالأتراكاليونانالقبارصةهذدالانقسامهذا

ألبانوهذدالبلاد.منالرئيسيالجزءمنبقوىالأتراكورذ،اليونان

لا،المقدسةأماكنهمعلىبالسيطرةالأرثوذوكسالصربكوسوفو
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فيالمبنيةالقديمةالأرثوذوكسيةالأدياربلوحسبالشحاريرحقل

وحدهالتحريرجيشلاطردبمحاولتهمالصربورذ؟كذلكالمنطقة

بل،اللاهوتيالصعيدعلىفقطولي!.كذلكالسكانمجملبل

بطريقةكذلكاليوميةالحياةحقلوفيالعبادةحقلفيالدينيق!م

خلالمنبذلكالغربوئذكر.كشياطينالخصومإظهارإلىتؤدي

فريقكلمحاولةعنالناتجةوالكاثوليكالبروتستانتبينالعلاقات

إيرلندافيمستمرآيزاللادايمصراعوهوالآخر؟الفريقإلغاء

غياحتفالاتفيسنويأبالوضعئحتفللندنفيوحتى؟الشمالية

فيهأحرقواانذيباليومللخصومتذكيروهي،النارتةبالأسهمفوكس

بالمحرقة.

السياسنةوالعلومالدين

فيوالوطن!يةالجنسيةحولدارتالتيالمناقشاتمعظمإن

إلىسعت)5991(هوبسبوموأعمال،مثلآ)8391(جلنرأعمال

حقعلىوكانوا.ونهضتهاتأسيسهافيالثقافيةالعواملعنالبحث

التيالوحداتوهي،الوطن-الدولةمبدأفيعولمةرأواعندما

مؤخرأ،المتحدةالأممأومثلآ،،الأممكعصبة،اليومالعالمتقسم

هذهمنهاتنطلقالتيالأسسولكن.الققةمنمعززة،حديثةكظاهرة

بلغةترتبطفقد.الإطلاقعلىموخدةوليستمتعددةتبدوالوحدات

التنويرحركةفيأهملقدجذآمهمئعدهناك،ولكن،بمنطقةأو

وهذا،والتشكيكالعولمةعززتالتيالغربيينللمفكرينالأخيرة

الديية.بالعقائدالمرتبطالإيديولوجيالعاملهوالئعد
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كانفقدالأشياء.غيرتالتيهيوحدهاالتنويرحركةتكنلم

الحداثة.فيالديندورحولأفكارأيضآهنالك

الغصنمؤلففريزر،جيمسالسيررأىالفكتوريالعصرفي

وكان.العلمأمامثمالدينأمامالمجالأفسحالسحرأن،الذهبي

مركزةالتبذلمبادئكانتجيولوجئةكطبقةمرقدأبكاملهالتطؤر

هامشيآ.التفاتآإلآالدينإلىالحديثالإنسانيلتفتولم.عليها

واللاأدري،هوب!اومإيريكالإجتماعيقواعدفيصحيحأهذاوكان

إلأصحيحآليسهذاولكنغدنز.أنطونيوالحداثيجلنرإرنست

سقط،قدأوروبافيالكنيسةجمهورإن،وبالطبع.المفكرينعند

بعضوفي.قليلةأرثوذوكسيةبزمراليوممرتبطونالكثيرينولكن

سواهافينراهفيماأوجإ،فيالديننفوذنرىبولونيامثلالبلدان

مثلآ،ئهذد،عندما،الأزماتعنديبرزأنمنتظرآشاحبآملمحأ

فيالمسلمينأسلوبأو،اليهوديةالحضارةأوالمسيحيةالحضارة

الصفةعننتخقىلاولكنناجانبآ،نضعهأوالدينئهملوقد.العيش

.والاحتفالاتالموخدةالقيمعنالنظربقطعالدينية

الرائعهوبسباومكتابآخرفيالخرائطفيأتهالملاحظومن

الشعوبجنسياتذلكيشمل)0991(0178منذووطنيةأمم

بينأنهءإلىجلنرويشير.أديانهاويغفلالسياسيةوانقساماتهاولغاتها

دوريلعبأنهيبدوالذيوهوقويبإيمانمرتبطهوماالمافات

يىتبدوالملاحظةوهذه74(.:)8391الاستياء"فيالمبلور

)هيأعمقعواملعلىمتوقفآالدينإلىالنظرموضوعفينموذجية
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الهوتاتفيأساسيعنصرالدينأنأبرهنأنوأرلدهنا(.الاستياء

الإطار.هذاضمن

هاليدايتحليلعلىنفسهالتوضيحيطبقتعقيدآ،أكثروبطريقة

بينبالتمييزيبدأحيث)5991(،الأدنىالشرقفيالسياسةفي

الدينتةالناحيةوضعفيويمضي،الدنيويوالإسلامالدينيالإسلام

يشمل"دينوأنه"سياسيإجتماعينظام"الإسلامأنفيكتب.جانبأ

الروحانياتيتضمنمعتقدكنظامتوجدالتي"الواضحةالمبادئبعض

واللاهوتيينالمؤمنينقضيةهذه.والمعنىوالمصيرالأخلاقوقضايا

)5991:2(.السياسيالتحليلأي-سيأتيبمالهاعلاقةولا

وغيرممكنغيرالعزلهذايكونأوجزتهاالتيوللأسباب

منكرأنهبوضوحلييبدوتقسيمآالرففنكلأرفضفأنا.فيهمرغوب

الإيرانيين،والديموقراطيين"الأصدقاءإلىهاليدايكتابمقدمةفي

الدينوضعقاعدةوراءالتفكيروهذا".الدينيةالدكتاتوريةأخصام

.الآخرونيفهمهفيمافهمهنستطيعلاماهوجانبآ

الأيقوئاتوتصبح،المعتقداتقيمةمننحطلذلكونتيجة

الإيمانمكؤناتلامادتة""ثقافةأوفنئةأشياءمجزدالمتزاملة

الغربيينالمفكرينإلىبالنسبةهيالأضرارهذهمثلوإن.الأساستة

اللاحقة.والعولمةالتنويرحركةإرثهي

فيهوالذي"العرقي"التطهيرأنهياليومحجتيتزالولا

العوامل،الأحيانأكثرفي،تحركةكانتالأممبعضخلقأساس

اللاهوتيةبالمظاهرتنحصرلاالمؤثراتهذهمثلوإن.الدينية
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غيرثمومنالمادقيبهانعرضالتيالطريقةإلىتتسرببل،وحسب

الحالهيكما،العواملهذهتخزلأنويمكن.والروحانيالمادي

الولاياتفيكماللاختيار،المتيحةالأهدافالرأسمالتوقرعندما

الغربتةأوروبافيالشيوعيةمعالحالكانتكماأو،المتحدة

والهند،تركتافيحدثكمانفسها،الاشتراكتةالبلدانوفي.السابقة

تبقىوفيما،دراماتيكيةبأساليبثانيةتنبعثالدينيةالعواملرأينا

كالولاياتالمستهلكةالمادتةالبلدانفيوطأةأقلالخلافات

أشكالأوتتخذالبلادتلكفيمعنىذاتالدينيةالقيمنرى،المتحدة

فيمركزيةتزاللا،ذلكومع.هادئةوأحيانآعنيفةحينآتكون

يتلمنأهملماكثيرآالدينيةالعواملتقديرولكن،الحديثالعالم

ثأواالذينالسياسةوعلماءالاجتماعوعلماءالأوروبيينالمؤرخين

فيالسياسيةالمشاكلهـان.المدنيةالشكوكتةالتنويرحركةتقاليدفي

ونيجيرياومصروالهندوأندونيسياوتيمورإيرلنداوفياليومالبلقان

.هذهالنظرلوجهاتجديدراديكاليتقييمإلىتؤذيأنيجب
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!5!!!!!!55!!!!!!!

ألثالبألفصل

والإرهابالإسلام

الإسلامطبيعةوأن،بالإسلامالإرهابهذهأيامنافيارتبط

السيفبيناتحادرأينا،كما،هيحكمهفيالدينيةالسياسية

ولكن.والبارودةالصليببينالاتحادعنيختلفوذلك،والهلال

المشرعةغيرالقوةإلىلجأواالذينأولئكمعانتثر،بالطبع،ماضينا

والثائرينالطرقوقطاعهودالروبنكجماعة،ملتويةطرائقوالى

يعتبرونالآنكانواوإن،أبطالنافعلأكانواهؤلاء.البدائيين

أثناءاليعقوبيينعلىالأمربادئفي،أطلقتعبير،وهو"إرهابيين"،

بينالدائرةالصراعاتفي،تكرارآ،الكلمةوبرزت.الفرنسيةالثورة

هووما؟السابقالفصلفيناقشئهاالتيوالإسلاميةالمشحيةالفئات

الجانبفيالحريةسبيلفينضالآيعتبرالجانبهذافيإرهاب

الكلمةولكن.السلطةتستمإذاشرعيآيصبحوكلاهماالآخر.

وهيمنتهاالدولةتسلطيقاومونالذينعنأخرىمواضعفيئشعمل

وسيلةأياستعمالمنآخرفريقأيويمنع.القوةاحتكاروادعاءها

بالمعارضة.تسمحلاالدولةكانتإذاسيماولا،ذاتهلتثبيتأخرى

منوغيرها،الفاشسستتةالأنظمةكلإلىبالنسبةصحيحآهذاوكان
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فيالمعترضونكانهـان،السوفياتيكالاتحادالتوتاليتاريةالأنظمة

الأبرز،والحال."الثورةالمكمناهضيهويتهمإلىيسعونالأخيرهذا

حيث،فلسطينفيالعشرينالقرنمنالثلاثيناتفيكانتربما،

،الهجرةمنالحدحولالاحتلالسلطاتيقاتلوناليهودكان

،الهجرةيعتبرونهؤلاءلأن،الوقتنفسفي،العربويعارضون

.تهديدآ،محدودةولو

قويةبمساعدةاليهودالإرهابيينأن،النهايةفي،النتيجةكانت

هزموا،الأميركيةالمتحدةالولاياتمنسيماولا،الخارجمن

عندئل!الإرهابيونوأصبحا.489عامإسرائيلدولةوأشسواالعرب

الذينالمسلمينكانوافقدالجددالإرهابيونأفا.الشرعيةالحكومة

البلاد.علىالسيطرةفقدوا

بينالمعاصرالصراعفي،خاصبنوع،واضحةالمعضلةكانت

فيهاوالأكثريةمسلمةالبلادفهذه.كشميرعلىوباكستانالهند

أجلمنالمقاتلونوهؤلاء.الاستقلالتؤثروقدالهند،تعارض

ولكن،المتحدةوالولاياتالهندرأيفيإرهابيينيعتبرونالحرتة

إدانةإلىالباكستانيونودعي.تعقيدآأكثرباكستانإلىبالنسبةالوضع

سبقالتيوهيالمتحدةالولاياتبواسطةكإرهابيينالأفغانطالبان

يقاومونكانواعندماالحرتةسبيلفيكمقاتلينهؤلاءدعمتأنلها

الهندضدمشابهةمجموعاتالآنوتحارب.السوفياتيالاحتلال

وسائلهالإدانةباكستانزعيميضطروهكذا.باكستانيبدعم

يوافقحينفيأميركا،منسيماولا،عالميبدعمليحظىبالإرهاب
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لمواجهةاختيارهاالممكنالوسائلهيما،ولكن،أهدافهاعلى

المسفحة؟الدولةسلطة

فيمستعمرةأقاليمفيتحدثالعمليةلهذهمختلفةترجمةهناك

أمضواقدالدولهذهزعماءوبعض.الاستقلالأجلمنالصراع

شك،بلااعتبروا،فقدإرهابيينئعتبروالمإنوهم،السجنفيوقتآ

العنفشملشرعيغيرأوقانونيغيرسياسيبنشاطضالعونأنهم

وهيفلسطينفيلوميأرغنفيلاهذاويصخ.الأياممنيومفي

فيللوزراءرئيسأأصبحالذيبيغنزعمائهامنسريةإرهابيةمظمة

المطرانكانحيث،قبرصفيأيضآيصحولكنه،وحسببعد،ما

كانواالذينالمحلييناليونانيينبالمقاتينعلاقةعلىئعتبرمكاريوس

نفسه،الوقتفي،ويلتزمون،اليونانمعالوحدةأجلمزيناضلون

وكذلكللوزراء.رئيسآبعد،مافي،وأصبح.البريطانيينالجنودقتل

وبعضهم،،الجنوبيةأفريقيافيحلاولالىزعماءمنكثيرينمعالأمر

قوىمعتعاونوالأنهمالسجنفيطويلةسنواتقضوامانديلا،مثل

قانونتة.غيرمسقحة

كنياتاارتباطاتمعكينيافيوربمازمبابوايفيحدثماوهذا

سلطةتواجهكانتالوطنيةالحركاتهذهأنوبما.ماوبالماو

الإرهابكان،عنهاتقصيهم(والنظامالثصريعة)قوىاستعمارية

سبيلهناكوكان.صوتهملإسماعالوحيدالسبيلالعصاباتوحرب

سياسةوهي،مكثفبشكلالمدنيالعصيانإلىاللجوءهوثالث

كانالبرنامجوهذا.الاستعماريةالأوضاعبعضفيبنجاحاتبعت
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عنبانقطاعهالملخصاللاعنفبمبدأهغانديالمهاتمابوضوحيطبقه

الأساليبهذهمثكولكن.الإنكليزيالحكمعلىاحتجاجآالطعام

الدولة.قوةتواجهالتيالحركاتهذهلمثلخيارأتكنلمأنهاتبين

فيهابما،اللاشرعيةالقوةإلىاللجوءإلىبحاجةأنهمشعروالذلك

.لإرهابا

ماإن،الحرببقوانينالمتخصصينالمحامينإلىواستنادآ

العصاباتورجلالمناصرذلكفيبماالشرعيغيرالمقاتليميز

لإنذاراتويتنكرونالسرقاتحاصليستثمرونأنهمهووالإرهابي

فيهيالثائرةالجماعاتولكنحرب)1(.رسالةفيبانهمالخصم

بغزواتها.إنذاراتالخصمبإعطاءلهايسمحيكادلاوضع

غيرالقوةاستعمالفئةضمنالاستباقيةالضربةتقعهل

مصنععلىوقائيةبضربةإسرائيلقامت8191عامفي؟الشرعية

عاموفي.النوويةالموادلصنعأنهوادعتالفرنسيونبناهعراقي

يصنعإنهقالتالسودانفيمصنعآالمتحدةالولاياتأزالت8991

القانونموقفهوفما.ذلكحولشكوقام،النوويةالأسلحةمواد

وماذا4291،عاماليابانعلىالاستباقيةالضربةعنماذا؟الدولي

العثرين؟القرنمنالثلاثيناتفيمختلفةلدولالألمانيالغزوعن

متورطتين.والمفاجأةالسرقةكانت،الأحوالهذهجميعفي

ل!امكانيتهاالمغزوةالجهةانتباهيلفتانيجبعاملهناك

بعدالقانونيغيروالمقاتلالحربقانون:القواعدإلىالعودة،بوش..اج)1(

.6-2002،05()9،رافكا.سبتمبر/أيلول11
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لأنهاتهديدآالوقتذلكفيالسودانشكلتربما.تهديدآلتكون

المنشآتضربعلىيعملكانالذيلادنبنتؤويكانت

الولاياتإيواءوبينهذابينالفرقئرىأنالصعبومن.الأميركية

فيالحقبريطانيايعطيهذاويكاد.وسواهمه!)لممؤليالمتحدة

منمخؤلأ،صذاميكنألم.المتحدةالولاياتفيأهدافضرب

في،العربيةللأراضيتهديدآإسرائيلفيليرى،عربتةنظروجهة

إذآ،،لهمسموحآأكاننفسها؟إسرائيلوفيوالقدسالغربيةالضقة

؟النوويكمصانع،الشاملللتدميرإسرائيلوسائليزيلأن

فيللنظرمجالمنهناكليس،إرهابيينالخصوموبوصف

العنفإلىيلجأونالذينالأعداءفهم.الدينيأوالسياسيبرنامجهم

ولكن.ممتلكاتناويدمرونشعبنايقتلونهم.العنفأجلمن

لىان.الأحياناكثرفيحاضر،ذلكرغم،الإيديولوجيالبرنامج

طردإلىيسعونفهم؟القتلأجلمنيقتلونلاه!االكاثوليك

منكبيرةأعدادوجودولكن.المتحدةايرلنداوإنشاءالبريطانيين

هذاتحقيقمن،حظهملسوء،منعهمقدالشمالفيالبروتستانت

التخفيفإلىتسعىالقاعدةمثلالإسلاميةالحركاتوكذلك.الهدف

بنوع،وتأثيرها،أخرىأوروبتةوقوىالمتحدةالولاياتسيطرةمن

منقواتهاسحبعلىهـاجبارها،الأدنىالشرققضايافي،خاص

دولةبإقامةوالسماحالمقذسة(الأراضيمنخاص)وبنوعالمنطقة

المنطقةامتدادعلىدولخلقيريدون،الواقعفي،فهم.فلسطينية

،كبرىوحدةتجمعهاوربما،الإسلاميةالشريعةحسبنظامهايكون

ظلموهم.أنهميعتبرونهممنعلىللردطريقةأفضلوهي
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ومن،عليهمثقافتهمفرضبل،وحسبظلمهميقولونولا

بلاأفادتقدمثلأ،،السائحفتجارة"الحداثة".لمظاهرتحذيهمهنا

برحلاتالغربمنالشبابوتدقق.إقتصاديآالبلدانمنالكثيرشك

وغذائهم،،بشرابهمتمتعواحيث،المشمسةالمناخاتإلىرخيصة

.يعبثونوراحواوقامروا،وتسبحوا،ورقصوا

هذهيرونالذينالمسلمينمنلكثيرالتصزفاتهذهتبدوكيف

تعاليممع،مجملهافي،تتعارضوهي،أرضهمعلىالغريبةالزوائد

الجنسيةوالتصرفاتالغذاءوبعضالسمرابيحزمالذيالإسلام

الأساليب.منوغيرها

أسىالشعبنضفيتتركالتيهيالغربيالث!بابمبالادولا

وهمبينهمالقائمةالفجوةعلىالتأكيدعنالنظربقطععميقآ،

،نيويوركفيالتوأمينالبرجينومثلالفقراء.نحنوبينناالأغنياء

كانت،الشرقفي،ولكن،للغربرهيبةمأساةباليمجزرةكانت

المحزكهذاولفهم.سدوملأبناءاللهكعقاب،بعضهمإلىبالنسبة

إنكلترافيالتطهريينبمواقفنفكرأنعينا،أوضحبصورة

ضدوالمقاتلين،الأميركيينوالهنودالأوروبيينوبالمقاتلين،الجديدة

الذيالقدريستحقالعدوأنيفكرونكانواالذينوالأتراكالمغاربة

)1(-الشاملالتدميرذلككانولو،خطاياهلمغفرةلهاللهيخصصه

إلىالعصاباتوحربالإرهابفيهيبرزمنتثروضعهناك

ربحواقدهؤلاءويكون.العدووجنودالاحتلالمقاومةوهوالواجهة

9).و9مطرراجع)1(
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هناالمقاومةفتكونالبلاد،فيالعسكرتةالقوىبهزيمةمراكزهم

حدوضعمحاولتهموفيمعارضتهمعنالتعبيرفيالوحيدةطريقتهم

مثلإلىعادةوحدهاتوصللاالمقاومةقوىكانت)وإنللاحتلال

حصل)كماعنيفةبوسائلالمحتلالجيشبمهاجمتهم(،النهايةهذه

هذهومثل(.الثانيةالعالميةالحربأواخرالمحتلةأوروبافي

تلاقيالتيالمحتقةالقوىنظرفيإرهابئةأنهابذلاالمقاومة

قامتقدهيتكونوالتيكهذا،تكتيكمعالتعاملفيصعوبات

لاالذينالمواطينبعضعلىالرصاصبإطلاقالتكتيكهذابمثل

فيالنشاطاتلهذهأمثلة،عادةونجد.الإرهاببهذالهمعلاقة

البلدانمنكثيروفيإيطالياوفيفرنسافي،المحتتةأوروبا

روماقربأردياتينكهدفأوفرنسافيأورادورومجازر.الأخرى

قوةتيتوقادأنأيضآالبلقانمميزاتمنوكان.ذلكعلىأمثلةهي

أيضآهوأصبحوقد.المحتفةالمحورقوىضدالجبليينمنإرهاب

اليوغسلافتة.الحرببعدمالجمهوريةالأولالزعيم

أحرزلأنهبالتاليشرعقد،مؤخرأكوسوفو"،فيو"الإرهاب

منطقةفيمتجسدينوأتباعهزعماؤةوأصبح؟غربيدعمبعدانتصارآ

قامالذيمقدونيافيالألبانيالشعبأقا.ذاتيحكمذاتجديدة

كانهـان"إرهابيآ"ظلفقدالخارجيالدعمتأميندونمماثلبنهج

السياستة.الأرباحبعضعلىحصلقد

يمتزبمالعلاقتها"إرهابي"كلمةفيهاستعملتآخروضعوهناك

تكونعندماوذلك،الهجومقانونيةإلىالإشارةمنأكثرالضحايا

وكانالجنود.منلاالمسلجنغيروالأطفالالنساءمنالضحايا
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،قربعنالمندلعة،الحديثةالحروبفيولكن،قيمتهسابقآللتمييز

إلىوبالإضافة.مسلحينوغيرمسلحينبينتمييزمنهناكليس

كما،والأطفالالنساءالغازيةالقوةتشملحيثأتهإلىنشير،ذلك

تلكتكونالاستعماروبعضالمتحدةالولاياتفيالحالهي

المقاومة.لمقاتليأهدافأالمراكز

يحدثكماأوروبافيالحربزمنفيالادعاءهذاحدثوقد

،الإرهابيسضىلماأبعدمظهروهناك.فلسطينفيهذهأيامنافي

زعماء،ضدالموجهةوالاغتيالاتالعنفعلىالأمريتوقفعندما

علىالرصاصبإطلاقالحالكانتكمابامتياز،رمزيأالعمكويكون

القاهرةفيالبريطانيالوزيرأو،فورتوينليمالهونندياليمينيالزعيم

أميركافيالأمثلةمنكثيرفيأو4491،عاملوميأرغنأيديعلى

علىالثائرونيرددهاجملةهي"،بالأعمال"والدعايات.الجنوبية

احتجاجأويعتبرونهايشجبونهاالسياسيينمعظمولكن،السلطات

منالخطهذايبقىذلكومع،جماعيعملهيماأكثرشخصيأ

رسمه.الصعب

الن!اطاتالشرعيةغيرالعنفوأعمالالإرهابيميزفيما

مقتنعةالدولأحيانآنرىلذلك،السلطانصاحبةالدولةضدالموجهة

هذهمثلفيفالإرهاب،تناهضهالتيالقوىإلىالانضمامبوجوب

المعارضة.محاولاتضدالدولمنفعلرذةبمئابةيكونالحال

العالميةالحربخلالالنازيةألمانيامثالفيواضحأهذاوكان

الاشعمارية،الحكوماتبعضأعمالمعنفسهاالحالوهي،الثانية

إرهابعنيتحدثأنالمرءيستطيعحيثمثلأ،الجزائر،في
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ئرىأنيمكنوهكذا.ذلكبعدأوالاستعمارظلفيسواء،الدولة

وفي.سواهاوفيكوسوفوفيالصربيةللحكومةالأخيرةالأعمال

ال!رعيةعلىبناءالحكومةيؤيدونممنبعضهمنجدقد،الواقع

وهكذا.الدولةإرهابمنكأشكالالأعمالهذهيعتبرونوالنظام

المسلمونضمنهمومن،الغربفيالسلطةعلىالثائرونإليهمينظر

)ولوالمدنيةالسلطاتمع،مبدئيآ،يتعاملونلاالذين،الأصوليون

أعضاءفيأيضآهذاويصخلقيصر(.لقيصرماأعطسبيلعلى

أنفسهميجيشونعندماأفريقيافى)القبائل(الرأسالعديمةالجمعيات

قادةيلاكشعوببدورهاهيتناهضهمالتيالمجاورةالدولضد

لاشرعيين.طرققظاعوتعتبرهم

فيالدفاعفوزير.المفاهيمباختلافالإرهابتقييمويختلف

"عاصمةبأنهااللهرامؤضفإسرائيلفيالعملحزبحكومة

عمالأوتهدف.2(200رسماآذار/03،عطالاأ4+ه)ح"بلإرهاا

الأسبا!أحدهو،ربما،وهذا،الإرهابعلىالقضاءإلىشارون

مثلأ8طباوا!ويرى؟هذهالثأرأعمالعلىالمخدةالولاياتلموافقة

نظروجهةوللعرب.الأحداثشبهيالفلسطينيينتعذياتأن

مجل!رئيس،الحريريرفيقفيرى.نفسهالإرهابيحددهاأخرى

السلاممبادراتإحباطإلىتهدفشارونأعمالأن،اللبنانيالوزراء

بهتقومماهوالحقياقيالإرهاب"أنويعلن.السعوديةتقترحهاالتي

فيباقيواضتوهوفالفرق".الفلسطينيةالآراضيفيإسرائيل

والمقاتلون.الغربيةالإعلابموسائلفيالمنحازةغيرالتصريحات

وأعسكريونأوإرهابيونبأنهم،تقريبأ،دائمأيوصفونالفلسطينيون
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إلىي!بالذيالاسموهو،إطلاقآجنودعنهميقالولامسلحون

وهؤلاء(.سواهممثلمسلحون)وهمالإسرائيليينالمقاتلين

متطرفةدينيةنظراتعلىبناءتدربواالذينهمالإسرائيليون

ئنيتالتيالمتطرفةالبروت!انت!ة،التطهريةعنمميزةوهي)الصهيونية

المسلمين.علىبنيتكماأميركا(عليها

بأوروبا،،خاصبنوع،مرتبطالفلسطيني-الإسرائييوالوضع

ضمزبالهاتحدد(الأدنىالثمرقدولمنسواها)دونإسرائيللأن

بهيتأئرفلسطينفيالوضعولأن،متعددةثقافيةلأحداثأوروبا

إلىويدعوهم،مواقافهمفيويؤثرأوروبافيالمسلمينمنكثيرون

تجريالتيالأحداثأنفيهشكلاومما.العنفبأنواعالمشاركة

فييجريبماالتأثركلمتأثرةالمتحدةالولاياتفيأوأوروبافي

عنالإسلاميالتضام!تيختلفالسياقهذاوفي.الأدنىالشرق

.الأخرىالعالميةالدياناتكلتضامن

ممنوغيرهمللافلسطينيين،عامبشكل،تستعمل"مسلح"وكلمة

كلمةمعبالماقابلةكصانةأصلأ،،واسئعمقت.نظا!يينغيرئعتبرون

حسب1624)استعمالعثصرالسابعالقرنفي(الرمح)حامل"رامح"

عاملكوتونمونتاينترجمةوفيالإنكليزقي(.أوكسافوردقاموس

مشتركة"فضيلةوبلاعاليةمهارةذوومسقحون"رجالناقرأ16لأ5

الهنودعنتستعم!!أصبحتالاليالقرنوفيئ053(.ط)11

ويقال.أوروبامنأسلحتهمعلىحصلواقدكانواالذين،الأميركيين

كلمةوهي،جنديلا،مسقح3لأههلديهمكاناف!وكيإق

التجيرأصبحوهكذا.البريطانيينالجنودأوبالحستعمرينمحصورة
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ولكنهمخاصأزتايرتدونولاالدولةأفرادمنليسوامنعلىمطبقأ

النهبأوالظلممقاومةسيماولا،أخرىلغاياتالأسلحةيحملون

المسقح.

هـان؟إيرلندافيللجمهوريينتستعملأصبحتالمعنىوبهذا

مسلحونالواقعفىوهمجنودآ،أحيانأتسقىه!اجماعاتكانت

جنودآوالتانال!ودكانحيثمسلحظلالكاسيمسرحيةفيكما

يعتبربأندافوينالشاعريسمحالمسرحيةهذهوفي(.نظاميين)غير

قتقتوقد،الشقةمنآخرينوسكانميلييدعلىمسلحآنفسههو

وفي.الآخرالجانبمنأوجانبمنمساعدتهتحاولوهيميلي

ئعمتبرفيماالجنوديمتلكونالذينهمالإسرائيليينإن،هذهأيامنا

خاطئلغوياستعمالوهو،كمسلحينأوكميلي!ياالفلسطينيون

ح.!.!.البريطانيةالإذاعةموجاتحتىالحياديونالمعلنونيرتكبه

الذينعلىتدلبعد،مافي"إرهابي"كلمةوأصبحت

الدولةسلطاتبوجهشرعيةغيرأوقانونيةغيربصورةالقوةيستعملون

حقوقوبلا،العدالةخارجأنفسهميرونأنفسهموهم.الحاكمة

إلىتؤاقةالمتنوعةالدولهذهمثلترىولذلك.ممتلكاتأوشاستة

إسمسائيلسيماولا"،"الإرهابمحاربةفيالأميركيالتحديمشاركة

بتفجيراتوتربطه،بالإرهابوتصفهعربينضالكلتدينالتي

احتكارضدالعملإلىتسعىلأقليةأووطنيةحركةوكل.نيويورك

هذهمثلأنمع،الشك!هذاعلىتوصفأنممكنللقؤةالدولة

آخر.خيارمنلنفسهاترىلاالحركات
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أكثرفيسياسيةغيرأضعفأهدافيمعأخرىمجموعاتهناك

هوبسباومعنهمكتبالذين"البدائيينالطرق"قظاعمئلالأحيان

إرهابيينالقراصنةئعتبرأنويمكن.الصيني"المائي"الهاث!قطاعي

ويمتلكون،بالقوةغيرهممراكبعلىيستولونلأنهمالمعنىبهذا

النوعهذامثلالدولتشجعالظروفبعضوفي.كغنائممحتوياتها

وهودريكفرنسي!معالحالطكانتوهكذا،أعدائهاضدالنشاطمن

فيمباركآكانولذلك،الإليزابيتيالعصرفيالإسبانيةالسفنيهاجم

فيالسفننهبواالذينالقراصنةأو.الخارجفيوملعونأالداخل

المتوسط.

القرصنة.إلىقادتهقدالمتوسطيالشرقفيبيرونأسفارإن

ملتزمالقانونمتحذييصبحكيفاييدوسعروسفيويروي

نفسه:الموضوعإلىجواندونفيويعود.القانون

قويةتبدوالأموالجمعفيالطريقةهذهتدعلا

الخصمدولةأعلامنهبوانوهو

وزراءرئي!إلىتحولعدماولكنه

الضرائبفرضسوىلقبهعادما

التمييزوكان،المتوسطفيالعثمانيينالقراصنةهاجموقد

غيرنقللمإنضئيلآالاستقلالأجلمناليونانالمقاتلينوبينبينهم

منظور.

يقامالقرصنةأنهوالأخرىوالأنواعالإرهابهذابينالفرق

علىالمستقيميناللصوصأوالطرققاطعيمثا!ماديةلأغراضبها
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هذهمثلتشجعوهيالدولةدريكمثلئظهر،ثانيةجهةومن.البر

كانتولوحتى،جزئيأسياسيةوهي،الخاصةلأهدافهاالأنشطة

منأخرىحالاتوهناك.أعدائهاهـاضعافذاتهاتقويةبمعنى

مركزتشجيعذلكعلىمثالأونعطي،للإرهابالدولةتشجيع

حكوماتلبعضالمسلحةللمعارضةولأحالأميركتةالاستخبارات

وأتشيليفياللينديمثلعليهاتوافقلمالتيالجنوبيةأميركا

سياسيةنظرةمعأخرىأمثلةوهناك.نيكارغوافيالسندانستا

الغربيةالدولشجعتحيثأوروبامنتأتيناالأمثلةوهذه،مختلفة

ظلفيوت!يكوسلوفاكياهنغاريافيالمعارضةجماعاتبينالعنف

كانوالأنهمإيديولوجيأ،كانهناالتبريروبعض.الروسيالحكم

حاولحيثالمحتلةأوروبافيجرىكما،الحرتةمعركةيخوضون

المحتلة.القوىإنهاكعلىيشجعواأنالحلفاء

مننفسهاالديمقراطيةالقوىيمنعشيءمنهنالكيكنلم

يعملالإرهابترىعندماالإرهابيةالأن!طةيسقىماتشجيع

الواقع،في،ساعدتفقدالبعيد.أوالقريبالمدىعلىلمصلحتها

هذاتصفوهي،أخرىديموقراطيةدولضدهذهمثلحركات

الدعمذلكعلىمئالوخير.الحرتةيشجعبأنهأحيانأ،،العمل

فياليهوديةللمؤسساتالأميركيةالمساعداتفيللإرهابالأميركي

الذيالاستقلالهذا،بعدهأوالاستقلالإلىأذتالتيالمرحلة

0015منذعربيةأراضيكانماعلىاليهوديةإسرائيلدولةقيامشهد

هذهفي""الإرهابيوضعغيرإسرائيلدولةوقيامأكئر.أوسنة

الدولة.جيشالقانونتةغيرالإرهابتةالقوةأصبحتحيثالنقطة
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اوا7عاموفي،تمامأمختلفأالفلسطينيينإلىبالنسبة،الوضعوكان

ومساعدةالتركيةالمراقةظلفي،المنطقةهذهنحوالبريطانيونتقذم

بمشاركةلليهودقوميوطنقيامإلىالأمرانتهىحتىالعربيالعصيان

حسابعلىمسكنهالتائهاليهوديووجد.الافلسطينيينالسكان

مشاكلضذرت،بعضهمقولحدعلى،وهكذاشرد،الذي،العربي

كانمايكررونالبريطانيونكانوهكذا.الأدنىالشرقإلىأوروبا

راححيثعشرالسابعالقرنفيالشماليةأميركافيحصلقد

تبقى!تويقودونالهنودأراضييستوطنونأوروبامنالمهاجرون

يطالبونالفلسطينيونكانفيماالحجز،إلىالحياةقيدعلىمنهم

التركي.الحكمنهايةمنذبالاستقلال

الأراضيبمكافأةالحلمهذاتحاتيقمنئحرمونكانوالكنهم

قوميوطنبإقامةلليهودبلفوروبوعدالأمموبعصبةلبريطانياالمحتلة

أميركامنالقويوبالدعمالفلسطينيينبحقوقالضررإلحاقدون

.الهجرةبتشجيع

إدىودجأواأراضيهمصتالفلسطينيينمنالكثيروطيرد

مم-جزءعلىسيطرقدكانالذيوالأردنلبنانفيالمخيمات

اجتاحت،6791لحربونتيجة.الانتدابتحتالواقعةالأراضي

سابقة،فلسطينيةأراضيىوهي،الأردنفيالغربيةالضفةإسرائيل

فيحصلقديكنولم.المحتلةالأراضيفيمواطنيهابإنزالوبدأت

تلكفييهودياستيطان،الداخلإسرائيلبعكس،المناطقتلك

ذلك.ق!كالمناطق

نأظوطبلاوأصبحواغادرواالذينالفلسطينيينعلىكان
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)أولهمالمخصصةالأراضياستعادةأجلمنإسرائيلضديناضلوا

الثانية،العالميةالحرببعدقامتالتيللصراعاتكنتيجة(للأردن

تكنولم.الدولتةوالمجموعةالمتحدةالأممبنتائجهااعترفتوالتي

تزاللاالتيالمتحدةالأمموقرارات.الغربتةالضفةحالهيهذه

والعودةالمنطقةتلكعنالجلاءإلىإسرائيلتدعواليومحتىقائمة

4891.عامحدودهاإلى

بعضعلىالحكممنشيئآأعطواقدالفلسطينيونكانوفيما

السلطاتوكذلكجذآمحدودةالمعطاةالمساحةكانت،المنطقةهذه

ولكن،المفاوضاتإلىالدولبعضودعت.فيهالهمالمعطاة

مقبولةمفاوضاتهنالكتكونأنيمكنلا،الفلسطينيينإلىبالنسبة

فيراغبةإسرائيلأنيرونولا.المتحدةالأممبقراراتالقبولإلآ

سنواتعدةللإسرائيليينكان،كلهذلكوبعد.ذلكمنالاقتراب

الواقعيالامتلاكوهيأيديهمبينكانتالأوراقولكن،للاستجابة

الإسرائيليينكونفيالحقيقيوالسبب.القوةفيالهائلوالتفوق

الدوليةالقراراتتغييرإلىيسعونأنهمهوالمحادثاتيريدون

فيإسرائيلللومع.عندهمالقوةنقطةمنوالمفاوضةلصالحهم

التجاوبفيالإرادةعدمومع،المتحدةالأممنداءاتمعالتجاوب

السابقة،المفاوضاتفشلومعوالعالمالفلسطينيةالثعوبأمانيمع

تفعلهأنيمكنعماالكثيرونيتساءل،وغيرهاشاررنتصريحاتومع

غيرالقوةأشكالاستعمالفيمجددآالوقوعإلآالخاضعةالشعوب

؟الإرهابعلى،الشرعية

هذامثلولكن،فلسطينبدولةاعئيرتإذاالوضعيتغيرقد
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علىتسيطرالتيالقوىمنوشيكآ،الأرجحعلىيبدو،لاالاعترات

وأيحدثأمرانتظاربمجردالوضعيتغيرأنيمكنوكيف.السلطة

شعاعأالعراقفيالحديثالصراعوقروقد"؟"الإرهاباستمرار

الإسلاميةالدولوبعضالعرببعضيلعبأنوهوالأملمنضئيلآ

منمدعومةإسرائيلأنبما.الأولىالصراعأياممنذيلعبوهلمدورآ

نفسهاإسرائيلأنوبما،الهائلةوالعسكرئةالاقتصاديةبقوتهاأميركا

الثانيةالمنزلةوتحتللواءعشراثنيمنجيشالهابالأسلحةمزؤدة

والأسلحةالطيرانبسلاحالعالمفيالأقوىالدولبينالثالثةأو

للمجيءجاهزينأقوياءحلفاءالفلسطينيةالدولةتحتاج(،النووية

هذهلمثلالاحتمالبعيدولكئهممكنسيناريووهناك.لمساعدتها

أخذعلىسلفأوتعمل،فلسطيندولةلتأسيستأتيأنوهو،القوى

المجيءمنالإسرائيليينلمنع6791،قبلماحدودوحمايةالمبادرة

منالفلسطينيينالمقاتلينومنعبالقوةالفلسطينيةالأراضيإلى

.الإرهابضدللتعاونآخراقتراحوهذا،إسرائيلعلىالهجمات

فلسطينفيالساكنيناليهودبإعطاءالمستعمراتمشكلةتحلوقد

إسرائيل.فيالساكنينللعربئعطىالتينفسهاالحقوقي

دوليوضعلحلاستباقيوقائيبعملالقيامهذايعنيقد

جهةمن،ويمكنها.العراقفيالإنكليزي-الأميركيالتعاونيسؤغه

ولكن،المنطقةومراقبةالحدودلرسمسلامبمحاولةالشروع،ثانية

سيكونوندمالآ.قوةبتهديدمدعومآيكونأنيجبالزعماءإعطاء

بشرية.كدروعبصعوبةفاعين

بقوةالاستعانةتشملالإرهابهزيمةإن،أخرىوبكلمات
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الشرقفيحملةوتحريك،سلامقؤةالأقلعلىأو،منظمةدولة

أرضهملااسترجاعالفلسطينيونيستطيعبحيثدينيأ،متعاونةالأدنى

نأيعنيوهذاا.489تسويةفيمنهاتبقىما،الأقلعلى،بلكلها

منالمأخوذةالأرضاسترداد،المستطاعقدر،سلمتةبطريقةيحاولوا

الوقت.ذلكفيالفلسطينيينومنالأردن

إسرائيل،المتحدةالولاياتتدعمقد،النوعهذامنصراعفي

الدولمنالآتيةالضغوطالحسبانفييأخذقدالدعمهذاولكن

نألهاسبقالتيالمتحدةالأمممنورتما،للنفطالمصدرةالعربئة

أوروباعلى،الحالةهذهفي،ولكن.الموضوعهذافيكلمتهاقالت

تعتبر،الأدنىالشرقلباقيخلافأ،إسرائيللأن،الرائدةتكونأن

المسابقاتفي،الأساسهذاعلى،وتشارك،أوروبيةقؤةنفسها

تركيا،ومثل.أكاديميةوقضاياقذموكرةغناءمبارياتمنالأوروبية

لكن؟الأوروبيالاتحادعضويةفيدخلت،لجيرانهاخلافآولكن

مسؤوليةوعلينا.الأوروبيةالقازةمن،جزئيآالأقلعلى،هيتركتا

عليناكانكما،المتحدةالأممقراراتيستجيبمنا""واحدرؤيةفي

حركةتحويلفينساعدأنيمكنناأيضآالحالةهذهوفي.البلقانفي

لضرعي.صراعإلى"إرهابية"
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!!!!!!!!!!!!!!!!!

أوأبعألفصل

لباميانا،لبانلطاا

المسلمونالآخرون-المتحدةوالولايات

شبهالحسكرئةالقاعدةلمنظمةالمقذمالدعمعنالنظربقطع

إقفالهم،أولآ:للطالبانثابتتيم!صورتينالغربيرى،السرية

بوذاتماثيلتدميرهموثانيآالنساء،بوجه)والوظائف(المدارس

أنهمأذكرولكنيالأولىعنالتحدثأريدولا.باميانفيالهائلة

النساء.حياةمنهاجفينظرإعادةبانتظارالمدارسإقفاليذعون

هوتعليميأسلوبأيأنإذكبير،الجنسعلىتحافلهنا،ولكن

بالكتبالخاصةالعلاقاتيذعونذكوردينييناختصاصيينأيديبين

والمسيحئةالهندوسئةمع،الأصلفي،الحالكانتكما،المقدسة

الجميع(تقريبآ)أوكفناكئافقدالثانيةإلىبالنسبةأفا.واليهودية

الكاملالرفضهذابربريآيبدوفإته.ساميةفنئةأعماللتدميرمرؤعين

الإسلامهل،ولكن.كذلككانالمعاصرةنظرناوجهةومن.للتمثيل

الدرجة؟هذهإلىمختلفهو
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كانتالتيالشرعيةالبلادحكومةمنبامرالتماثيلخظمت

/فبرايرشباط28ففي(.كذلكيرونهماو)1الإسلامتةالشريعةتطتق

إلىيدعومرسومأ،الحركةزعيمعمر،الملآأصدر1002،عام

آذار/11وفي.الأفغانتةالأراضيامتدادعلىالأصنامتحطيم

فيبنيتوالتيالعالمفيالكبرىالهائلةبوذاتماثيلكانت،مارس

035بينماالغربإلىالصينمنالممتذةالحريرطريقعلىباميان

بالديناميت.منسوفة،ميلادية075و

التيكوشانسلالةخلالصنعهاتئملبوذاالأولىالتماثيلإن

الإمبراطوريةوارتدادقسطنطينقبيل،م45035-المرحلةغطت

يأبيشاورمنالامتدادالسلالةتلكورأت.المسيحيةإلىالرومانية

فنهاكانالتيالإغريقية-البوذيةللمدرسةحدثالذياليومباكستان

فتوحاتمنذالمنطقةفيكانواالذينبالإغريقبعيدحدإلىمتأثرآ

سنةأربعمائةنحوهذاكان..مقهـ03327فيالكبيرالإسكندر

الثاني.سيروسالفارسيالإمبراطوربهاقامالتيالغربئةالحملةبعد

بحدالممثلةالصورةبل،فقطالأسلوبلا،معهمالإغريقوحمل

بعد،بوذاقذمواكانواماالذينالبوذيينإلىالأقلعلى،ذاتها

تصويريةمنحوتاتنفعهااليونانفيكان،ذلكمع.تصويريةبطريقة

المرحلةتلاعظيمإنجازوهي،الكلاسيكيالعصرفيمسيطرةرائعة

وفي.متقنةبصورةربمامجتنبآالتصويرفيهاكانالتيالهندستة

للتصويرلااعتراضتعابيرهناككانتأيضأالكلاسيكيالعصر

مبادىءوهيبلاتو،أعمالفي،عامبشكلللتمثيلبلوحسب

كانت)التيالفرنستةالثورةورؤادالبروتستانتبعد،مافيأئدها،
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عشر.الثامنالقرنفيروسومثل(الأيقوناتمبدأمعالأصلفي

منوعدمهالتمثيلبينالمناوبةمنشيءهناككانأخرىوبكلمات

والممارسة.الإيديولوجياحيث

يكونوالم،السياسيلونهمكانومهماالطالبانإلىوبالعودة

حينآ،الشاقهذافيباشمرارتترذدس!نراهاكلمةوهي،برابرةمجزد

المسرحإلىأتواقدكانوا.الآخرالجانبمنوحينآالجانبهذامن

قدكانواالذينالمجاهدينفئاتفيهكانتزمنفيأفغانستانفي

منقويوبدعمالسوفياتيةالقواتضددينيةحربفيقاتلرا

تنازعبدأتقد،الإسلامثةالدولوكلوالغربالمتحدةالولايات

منمزيدآسلفآالمدفرةالبلادتلكإلىاضافتبحيثبعضآبعضها

الطالبانتلقى،النظامترسيخوبمحاولتهم.والخرابالهيولى

الفئاتبحيادهدفهمتحقيقإلىبسعيهم،ولكن.الغربمنالشجيع

ؤضفراديكالتآبرنامجآطبقوا،الذراعينبينوضقهاالمختلفة

عذةنواعمنكانالذيالإسلامأصولإلىالعودةوهو،بالأصولي

فيالوقابئةالحركةلهمأعلىمثالآاتخذواوهكذا.للغايةتطفريآ

الحالثة،الملكيةالعائلةوصلتخلالهامنالتي،العربئةالجزيرةشبه

فيللسنوسينموذجآأيضأكانتوالتي،اللطةإلى،التطهريةرمز

القتالفيأيديولوجيةبخلفتةالأخيرهذاشاركوقد.الث!ماليةأفريقيا

فيمكروهةاخرىشخصيةوبأيديولوجيةالإيطاليالاحتلالضد

وهيليبيافيالإيطاليينالعمر،قصيرملكينظامبعد،خلفتالغرب

تطهرتآ.موقفآأيضآطتقالذيالرجل.القذافيالكولونيل
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إيرانفيالإصلاحتةالحركةهوللطالبانآخرمثالوهناك

إلىعادحينتطهرئآأسلوبأأيضآطئقالذيالخمينياللهآيةبقيادة

إلىنزعواالذينالناسمنعظيمآسوادآالحركاتهذهومثلت.إيران

يرهقهم.كانالذيالغربفيورفاهيةفسادآيرونهكانوامامعارضة

وهوالغربيةأفريقيافيغونجاالشاعرعشرالتاسعالقرنفيوظهر

الوقتبعضالعربيةالجزيرةفيأمضىوقدعمر،بالحاجملقب

من،الغربمنأفريقياإلىالآتيةبالكارثةوصفهعماوكتب

وكؤنتواسعآانتشارآالقصيدةوانتشرت)الناصريين(.المسيحيين

الآراءفيتناقضومصرتركيافيقامدمانالتفكير،فيمشتركةطريقة

الحداثة.وهو،الغربمنالآتيحول

،العامالسوسيولوجيبالمعنىهناالتطهرئة"9كلمةاستعملثقد

الجديدةإنكلترافيالتاريخيينبالتطهريينعلاقةالمبدألهذاولكن

القرنفيالبررتستانتيةالإصلاحيةفالحركة.القديمةأوروباوفي

مواقفاقترحتوقد.نواحعذةمنتطهريةكانتعشرالسادس

اللولاردمثلسابقةاعتراضيةحركاتفيؤجدتقدكانتأصولية

الكاثوليكيةالكنيسةفيالتطرفضد،وسواهمالكاتارإلىورجوعآ

)عندالحقيرةوبالمعيثمة(الكنيسةامراءعندسيما)ولاالثريةبالمعيشة

وبالفن(المدروسةالأكليريكية)بالأزياءوبالملبس(العازبينالرهبان

بوروميوالكردينالومعفلورنسامديسيسمعالحالهي)كماايضآ

الكتابإلى(،الله"كلمةإلىقالوا،كما،يعودونكانواميلانو(.في

لتاريخمهممظهر)وهوإليهكليصلأنيجبالذي،المقذس

رفضشملتالتيالأولىالكنيسةبساطةهـالىوالنشر(التعليم
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الغنيدخولمنالإبرةسمدخولالجملعلى)أسهلالثروات

السماء(.ملكوت

إلىبالنسبة،شملتالقديمةالكنيسةفيالممارساتوهذه

عنتوقفالذي،المسرحعلىسيماولا،التمثيلرفضالكثيرين

منبمعنى،محلهحلدمان،واليونانيالرومانيشكليهفيالوجود

وفيبالتصوير،التمثيلكذلكوشملوا؟الطقسيةالحفلات،المعاني

سواءالرسموكذلك)النحت(.ثلاثةبأبعابالذيذاك،الأؤلالمقام

والمسرحالنحتوكان.الدنيويالمضماراوالدينيالمضمارفي

جزءآاليومنعتبرهماوهذا،اليونانيالفنإنجازاتأكبرمناثنين

طريقعنالتراثهذامنتحطموكم،العربيإرثنامنجوهريآ

مرفوضآولكونهالأيديولوجيابعاملمتقثأتحطمآالمسيحيةالكنيسة

بعد.مافيالإسلاموفياليهودتةفيكذلك

علىتدذأنإلىتسعىكانتالتماثيلتحطيمبشكلوالتطهرية

مافيمعترةبصورالحالاتبعضفيتسمحقدالتي!الأديانبداية

إلىالعودةإلىنفسهاالنزعةكانتوالثوراتالإصلاحاتوفيبعد.

لاللكلمةالإخلاصوهذا.التطرتمننوعآاحيانآالمعتبرةالأصول

الأديانهذهتأسيسحقيقةيعكسالعالميالدينفجرفيللصورة

المزسسةالعباراتمننمتزهاالتيهيوالكلمة،مكتربةنصوصعلى

منكسمة،الأحياناكثرفي،الآنإليهاينظروالتيصورةعلى

.الأصنامسمات

قد،العالمإلىتطهريمدخلوهو،الأيقوناتتحطيمومبدأ
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الجديدةإنكلترافيلا،التطهريونخاصوبنوعالبروتستانتأحياه

فتوىظلفي،كذلكالقديمةإنكلترافي،ذلكقبل،بل،وحدها

حكمظلوفيعثصر،السادسالقرنمنتصففيالسادسإدوار

والجمهوريةالإنكليزيةالثورةوزعيمالملكقاتلبعد،مافيكرميرل

عشر.السابعالقرننتصففيالإنكليزية

الفن.وفذمجديدمنالمسارحأقفلتكرميرلحكمظلوفي

الأنكليكانيةتسويتهافيسواهامنتساهلآالأكثرإليزابيتأنحتى

الإسلامإنلهلتقولاسطنبولفيالسلطانإلىسفيرهاأرسلت

التصويريفالفن.الأيقوناترفضفيواحدكليهماوالبروتستانتية

شرقيمنالدينيالفنوبعض.فبعدآكانصرفدينيبمحتوىولو

تساهلأالأكثرالقارةإلىبيعقدفلاورالمايمهاجريموطنإنكيا،

منملؤنزجاجذاتجميلةنوافذقطعآوخظمت2002(؟)بولدريك

اللهلنوربالدخولللسماحالأبرشيةكنائسفيالوسطىالقرون

للتدمير.منطقيأساسهناككانأخرىأمكنةوفيهنا،نعم.صافيآ

الإنكليزيةالكنيسةأعرافتلتزملاكنائسعذةفيتقليدآهذاوكان

وكذلكمجردةنفسهاالكنائسوكانت.القريبالماضيحتى

فلممنهاالجديدةأقاأبنيتها،الأخيرةهذهفيوخطمت.باحاتها

الصوروحتىمثلآ،،الجديدةإنكلترافي،الإطلاقعلىصورآتحتير

فالصليب،.الوثنيةأوالمجزدةبالصورشمحفيمائيعتالمسيحية

عظمتينأوالجمجمةاواليونانيةالجزةبهواستبدلوا،ئيعقدمثلآ،

وفي.اللهعبادةمنبدلآالميتلعبادةذلكيكونوقد.متصالبتين

تسكنهاوالتيمؤخرآزرئهاالتيباهامافيالإشانيةالجدرانمقبرة

902

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يرىولا،صلبانمنهناكليسالتطهريينالمهاجرينمنسلالة

فيالحالكانتكمابسيطةكتاباتمعأضرحةشواهدسوىالزائر

الكنيسةوفي،سابقأالبروتستانتمقابرمعظموفيالجديدةإنكلترا

كاثوليك-الأنكلوحركةمعالصليبإلىعودةكانتالإنكليكانية

عشر.التاسعالقرنمنالثانيالنصففيأوكسفوردفريقالمسفاة

منالمحرومةالدفنبامكنةوالمسلميناليهوديشبهونتقشفهموفي

الاحتجاجاتهذهمثلوقامت.أيضأالزهورومنالتصويريالتمثيل

القرنأواخرفيدمشقفيعاشحنبليوهوتيميةوابن.الإسلامفي

تغييراتمنالمخاطرإلىالانتباهلفتعثرالرابعوبدايةعشرالثالث

لقبررالمعطىالتكريمعلىمثلآ،،فاحتبئ.الشريعةتتجاهلقانونية

عادتأفكارهولكن.معهحركتهوماتتالمماليكفسج!نهالقديسين

أواخرفيالوقابيونبهاقامالتيالثورئةالحركةفيجديدمنتطفو

العربئةالجزيرةفيكبيرتأثيرلهاكانوالتيعشر،الثامنالقرن

وقد.سياسثةمظاهرالأيقوناتضدللحربوكان.أفريقياوشمالي

يجرف،الأيقوناتلمبدأجديدبمفهومجديدةسياسئةحركاتقطالب

9164عامالبريطانيةالثورةخلالحدثماوهذا.القديمةالأشكال

9178.عامالفرنسئةوالثورة

إلىيعودونأنفسهمالبروتستانتيرى،المواقفهذهوبتبتي

التياللاأيقونئةالتطهرثةالممارساتمنسلسلةإلىأوالأولىالمسيحئة

والمسيحتةاليهودية،أي،الأساشةالأدنىالشرقدياناتطبعت

الصورسيماولاللتمثيلالإسلاميالتحريموعاد.والإسلام

العهدوصاياإلىبالنسبة،المحميحتةفيذلكحدثكما،المشخصة
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وكان.الدنيويأومنهاالدينيسواء،المنحوتةالصوروتحريم،القديم

دياناتطبعتالتيالتوحيديةبالعقائدمرتبطةالمواقفهذهبأنادعاء

،نرىفإننا،كذلك.ذلكمع،الحالتكنلمدمان.تلكالأدنىالشرق

البوذتةمراحلمنمبكرةمرحلةفيالمثخصةللصورالكرههذا،مثلآ

تماثيلها.تدميرفي،مؤخرآ،بحماسةالطالباننثمطالتي

في،ساكيامونيفيلبوذا،تصويريتمثيلمنهنالكيكنلم

الميلاد،قبلالخامسالقرنفيالبوذيةظهرتقد.الأولىالأزمنة

لوتس.بزهرةأوبدولابأو،قدميهبآثاربوذاإلىيرمزونراحواثم

الفنفينراهأناعتدناكماتصويريبشكلإطلاقأالرمزيتمولم

الرتانالوجهيبدوحيثالصينيةللمحالاليوميالسياقوفيالبوذي

لهذامناهضآالأصفيكانأيقونيةديانةاليومنراهوما.للثروةرمزآ

الدياناتفيحدثقدالتحؤلوهذا.التصويروضدالمبدأ،

التعلقعلىحرصالذيالإسلامفينادرآكانوان،الأخرى

الزمانذلكوفي.المعتقداتمنسواهمنأكثرالقديمةبالأساليب

ثنائيةلاوقدسئةسرية!مبدأنشرقدالبوذياللاهوتكانالمبكر،

وحدةعلىاللاهوتهذاوشذدأشكالها!اختلفتمهماالأشياءكل

الروحانيالوجودولكن.الداخليوالجوهرالخارجيالشكل

حولهدارتموضوعالبشريةالأياديصنعمنصورةفيللألوهئة

القديمةالقانونئةوالنصوص02(.1002:)برنكرتنتهيلاماذات

الدياناتشغلةهيالتي،الحالئةالصورصنعمشكلةتناقشلا

فيكما"اجساد(،ثلاثةأو"جسدينافيبوذاظهورأو،الأيقونئة

.الأخيرةمهاياناعقيدة
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الدرماجسدهوالعقيدةتلكفيالمعينةالأجسادهذهوأؤل

نأيمكنولاالأشكالكلبوذايفوقالجسدهذافيالجوهر.وهو

يراهأنيمكنولامنظورغيرفهو؟بكلماتيوصفأوبصؤرئمثل

والتبجيلالتعظيمصورإن،ثانيةناحيةومن.المؤمنينغيرالناس

للجزاء،وهما،آخرينجسدينمنبعد،مافي،تصنعأنممكن

إلى،المستقبلبوذابوذيستفا،منالتحؤلخلالإليهماالمرءويصل

الكائناتلصالحنفسهبوذافيهيج!دالذيالظلالجسد،نفسهبوذا

نفسه.بوذايكتفوهكذا.المؤمنةغير

مزاولةمخطوطةهوالمشكلةبهذهالمرتبطةالنصوصاقدمإن

روحأنتعلنالتي917،هووتاريخهاالكاملةالحكمةإلىالسبيل

يستطيعبحيثضيعتقدفالصورة.صورهفيموجودةليستبوذا

سنغيونوالراهب.الاستحقاقعلىويحصلواأمامهاينحنواأنالناس

)مؤسسلوزيرحلةناقشالبوذئةلينليسلالةمن518(445)

المثلث:التهديمعندراستهفيوكتبالهندإلىالمفترضةالداوتة(

للوزيكانتذلكومعواللاوجود.بالفراغيؤمنونالبرابرةيكن"لم

إلىالبرابرةورد...هاجرانبعدبوذاشكلعنمصنوعةتماثيل

الصور،بأنيوحيالتصريحوهذاالصرر".هذهبمساعدةالاهتداء

إلىتنتميكانت،أيضآالصينيينإلىوبالنسبة،الوقتذلكفي

كانواالذينالوثنيينارتدادإلىالسبيلتوفركانتأنهامع،البرابرة

القراءةتكنفلم.الصرتالكلمةإلىيضافمنظورشيءإلىبحاجة

كافية.والمخطوطاتالمكتوبةوالكلمة

صورةعلىكتابةوتعلن.الصورةموضوعفيالتناقضاستمز
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لولا،ولكن.صورةبلاهيالأسمىالحقيقة7461العاممنلبوذا

بلاهوالأعلىالمبدأإن.نفسهاتظهرأنللحقيقةأمكنلماالصورة

يصبحأنللمدأفكيفكلماتمنهناكيكنلمد!ان.كلمات

الصورةعلاقةطبيعةومشكلة02(.1002:)برنكرمعروفآ؟أ

تهتملأتها،الأيقونيةالدياناتكلفينفسهاتثيرأنيجببالألوهئة

الكتبفكلمة.منظورآالمنظورغيراو،ماديآالروحانيبجعل

نبيفمخلالمنربمااللهمنمباشرةتنبعثكأنهاإليهائنظرالمقذسة

فيما،العلنفيئخلقباستمرارلأنهاالصورةمشكلةوتثار.رسولاو

الذيدينرجلبيدمكتوبةتكونأنوالأفضل،مكتوبةالكلمةتكون

طبعآ،الصورةأقا.الخططريقةإلآشيئآيزخرتأنيمكنهلا

بشرية.أياببواسطةفمخلوقة

فيكما،القيمةإضفاءوهوالمشكلةلهذهحلهناك

يمكنلاأنهاإذ،الطبيعةفيتكتثسفالتيالصورعلى،الهندوسئة

بشرية.أيابعلىمصنوعةوكأنهاإليهائنظرإن

الحالهيكما،ذهبمنألواحعلىالمرسلةالكلمةوكذلك

معالحالهيكماالحجرفيأو،المرمونوكتابسميثجوزفمع

صناعةفيالبثريالخلقتدخلإمكانيةمث!كلةيحلماوهذا،موسى

النص.

التيهيالإنسانيدبأنالاعترافهيالثانيةالطريقةلكن

وجبهناومن،روحانيةقضايالتمثيلماديأعنصرآلتنتجتتدخل

متطرفةخطوةوهذه.الموجودةالصوروتدمير،تمثيلكلتحريم
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إلىالنظروجهاتفيالتناغمخارجليسولكنبهاالقياميجب

عندالواقعوفيالثنائيةعندحدودهتنتهيالذي،الروحانيالعالم

زمنفيربماكانتالتيالأيقونئةالهندوسديانةوفي.المانوية

كلمةأنيرونالبراهمانيينفبعض،الناحيةهذهمنمختلفةالفيديك

أكثرهيكمعلمينأوكقضاصينبهايضطلعونالتيالمقدسةالكتب

محدودةلمجموعات،الأصلفي،صنعتالتيالصورةمنأهمتة

المقدسالكتابيسقىكانمامعالحالهيوهذه.والكتابةالقراءة

بتزيينالصوربدأتيوم،الوسطىالقرونمسيحييعندللفقراء

فيالأيقوناتتحطيمحولدارالذيالجدالبعدسيماولا،الكنائس

فيالصورمستعمليغالبتةوبين787.عامالثانينيقيةمجمع

أصبحتفقد.بالألوهيةالصورةبعلاقةترتبطمشاكلكانتالهندوستة

مدهونتينالعينانتكونعندماالذبائحلتقتلوأهلآللربمنزلآالصور

هل:يطرحسؤالحولجدلهناكوكان؟خاصاحتفالأثناء

لها؟تقذمالعبادةدامتمافقطتدومأنهاأودائمآموجودةالألوهية

وأيبعدها،أوالمشكلةيحل،بالطبع،الصورةمنالتخفص

الناسخلقفكرةيجنبخاصوبنوع،للروحانيالماذةإظهاريجئب

المزارأوالصورةخلقلأن.للناسالآلهةخلقمنبدلآآلهة

القدرةحيثمنالمرأةأوالرجلمسألةحاد،بشكليثير،للألوهية

الخلق.على

الصورنبذإلىالسعيفيهيجريالذينفسهالوقتفي،ولكن

البشرئةتدعوماكثيرآمنظور،إلىاللامنظورتحؤلالتيالمادتة

التعارضالمثمكلةهذهوئظهر.الإلهيوتمثيلالإظهارإلىالمترددة
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الغريب،نظرفيواضحةصارتالتي،الدينئةالحياةفيوالتناقض

نفسهاالكثلكةضمن،ولكن.مثلآالكثلكةإلىالبروتستانتكنظرة

صوفياتهنفيالشهوانياتالنساءبعضكانتقادداخليانتقادكان

الختانفيئقطعالتيالجلدةكمتذوقاتأنفسهنيعزضنكناللواتي

)سوسكي!الروحانيوحبهنالمادقيحبهنعنللتعبيرالمسيحعند

ئمارسضغوطهنالككان،نفسهالوقتوفي38(.6991:

الذينأولئكعندسيماولاوالمادقيالروحانيبينالفصللمصلحة

للعالممطابقةالماذةتعتبرمشابهةوفئاتالمانويةمعتقداتإلىمالوا

.والشيطانواللحم

علىجاءاالصوروانتشارجانبآالأيقوناتبعضووضع

وقد.دينيآموضوعهكانإذامباحآالفنصارالمسيحيةففي.طريقتين

خارجظهركما.الخافسالقرنأوائلمنذمرسيلياكاتدرائيةفيظهر

الثعبي(،الشقليدفيدائمآيظهرلم)هـانالكبيرالتقليدفيالكنيسة

جاءحتى،المحتوىدينئينحتوكلرسمكلكانالنهايةوفي

العصرفنفكان،ووثنيته،الدنيويةوخلفيتهالانبعاثعصر

الدراماوعودة.المسرحنبذفيالحالكانتكذلك.الكلاسيكي

موضوعخارجنمتالتيالمسرحأعمالفيتقتأنهايبدوالأساسثة

مافيإنكلترا،وفي،والمعجزاتالأسرارمسرحياتفيأي،العبادة

أعمالوفي،الدنيويةالدرامافيعشر،السادسالقرنفيبعد،

الأليزابيتي.والمسرحوشكسبيرمارلو

الدراماتيكيللتمثيلحركاتقامت،أخرىأمكنةوفيلبنانفي

حرمتالديانتينوكلتا.أضعفبصورةلىانواليهوديةالإسلامفي
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كذلك،المسيحيةالتطويراتتأثيرتحت،أوروبافيكما،المسرح

الحصادمهرانعلىركزماالأعاجيبيالنوعهذامناليهودقذم

وسوخوت.لأستير

فيالفنتطؤر،النخبةتقليدفيالأقلوعلى،أخرىوبطريقة

الإسلامئة،الفرسوبلاد.دينيلادنيويسياقفيالدياناتهذهظل

فتأأنتجت،الوسطىآسيامدنفيالصينيالتمثيلتأثيرتحتوربما

بصورةدنيويجنسي،لطيفموغالرسملثكلالهندإلىئملدنيويأ

يهذمونالمسلمونالفاتحونفيهكانزمنفيالفنوتطور.مميزة

المعابد.فيالهنديةالمنحوتات

حيثدينيسياقفيالصورنبذعلى،الآنحتى،تكلمثلقد

المنظوروبين،والروحانيالماديبينالتناقضبمبادىءالعمليةترتبط

النبذولكن.للخالقالخلقوحدانيةحولوبالأفكارالمنظور،وغير

بدايةففي.كذلكالدنيوتةالأعمالعلىيطبقفهو.هناكيتوتفلم

وحدهاالدينيةوالمسارحالصورئنبذلموالإسلامواليهوديةالمسيحية

مفصولة،بالفعل،الفئاتهذهتكنولم.الدنيويةالصوركذلكبل

،الإسلامففي.الماذةحياةكلخلققداللهأنإذ،الدياناتهذهفي

تحذيهناومن،اللهلخلقتمثيلأالطبيعيةالأشياءتمثيلكانمثلآ،

ذلكتجعلللنقصانالمتأنيةالمقدمةووحدها.الأسمىسلطانه

فيالمناقشةهذهأواصلأن،كاملبإيجازهنا،اريد.ممكنآ

حارةكانتالميولهذهأنأظهرأنبمحاولتيأولآ،ثلاثةاتجاهات

كانت)وإنمنهاالمكتوبفيفقطوليس،أخرىثقافاتفي
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المكتوبةالكلمةطبيعةهيوهذه،أوضحبصورةموسعةهناالمبادىء

إلىاشيرأنأوذثانيآ.مدهشةوبصورةبالشفهيبلؤجدت(أينما

سببعنأتساءلأنأوذوأخيرآ.المتوازيالدنيويالتمثيلرفض

الصوربينالبشريةالمجتمعاتمنكثيرفيالمناوبةمنالنوعهذا

تدميرها.بل،وغيابها

فيموخداتجاهمنهناكليسالأخرىالثقافاتفيأولآ،

ضدالبوذئةكانترأيناوكما.الصورناحيةمنالأدنىالشرقديانات

عنوماذا.الأؤلزمنهافيالمسيحيةكانتكماالأيقوناتمبدأ

وبكل.كذلككانتالمبكرةالفيديكديانةأنالمذعىمن؟الهندوسية

بقيمةشككواقداليومالبراهميينبعضأنرأينا،كماتأكيد،

المسرحيالكاتبفيهامزقصيرةحقبةباشناءالدراما،حتىالصور؟

دراماعروضإلآ،الهندوسئةمظاهرمنمظهرآتكنلم،كاليداس

فيوهم.دينيةموضوعاتنجدحيثكاثاكاليمثلالمدروسالرقص

الآخرينبأنيعترفونأئهممعوالكلمةالكتابجماعةمنالأساس

صؤر.إلىيحتاجون

ولكن،للبوذيةالعظمىالمراكزواليابانالصينأصبحتوقد

هذهكلوفي،الكونفوشيوسيةسيماولاأخرىمعتقداتمعبالتناوب

التيمثلآزينبوذتةفيكما،والكلمةالصوربينتناقضالحالات

ترفضكانتالتيالكونفوشيوسيةوفينواء،عذةمنتطهريةكانت

الأغنياءبينالقائمةبالفجوةالاهتمامكلمهتمامنثسىوكان.التباهي

.الكثيرةالتطهرئةالهموممنهموهووالفقراء،
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الثقافاتفيالمبادىءلهذهأعظماتقانآنتوقعحينوفي

والتناقضالتعارضمشكلةنجدان،رأييفيعلينا،،المكتوبة

للخوضوالمكانالزمانالآنوليس.أيضأشفهيهومافيحاضرة

)7991(.آخرمكانفيعنهاكتبتأتيسيماولا،المشكلةهذهفي

بعيدةمجتمعاتافريقيافيتكونأنجدآ،الخطيرمناتهليويبدو

امتدادعلىفيها،وتجد،العالميةالدياناتتأثيرعنالبعدكل

الأولىوالمسيحيةواليهوديةالإسلامفيكمامماثلآإحجامآ،القازة

هذهحتى.الأسمىالربتصويرعناستثناء(اللاحقة)المسيحية

الخشبية،المنحوتاتفيالعاليةبايقونئتهاالمعروفةالأفريقيةالث!قافات

عنتصويريآتمثلآتقذملا،الأثنوغرافيةمتاحفنامننعلمكما

أصلآالمنظورغيرجعلأوالخالقخلقالمستحيلمنإذالخالق

بعضولكن،وحدهالأسمىالربعلىهذايتوقفولا.منظورأ

رأيوفي.اخرىألوهيةأيةرسمعنتحجمهناكالأفريقيةالثقافات

يجوزلا(كذلكبعضهاكان)دمانبالإسلاممتأثرةأعتقدلامنهاقلة

.الإطلاقعلىشيءأيتصوير

الفنحولالثانيالموضوعإلىالأؤلالموضوعمنهناوانتقلنا

فيدنيويرأيلأفلاطونكان،الكلاسيكيالعاتمففي.الدنيوي

.كذبيقدمهمالأنمثلآ،،الرسمضدأنهأعلنعندماالصور

صورةالماديالكرسيكونفيفكرأنلهسبقإذصثكلةلديهوكانت

الرسميكونوهكذا.جوهريةحقيقةيكونأنيمكنولاكرسيعن

كذبة،،عامةبصورة،التمثيلبانالقائلالمبدأوأنمضاغفآ.مضيلآ

الدنيويالحقلفي،بهأخذبل،فقطالدينيالحقلفيبهيؤخذلم
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فعلكما،فكريةبطريقة،بالطبع،البروتشاثتمثلآخرونأيضآ،

تلكفمؤسسو.الفرنسئةالثورةأسلافع!ثمرالثامنالقرنفيذلك

والنحتالرسمبذلكنعنيولا،المناهضةكلالتمثيلناهضواالثورة

نجاقد،ذلكقبل،الفرنسيالفنوكان.المسرحكذلكبل،فقط

سابقآ(،)الملكياللوفرمتحففيموضوعآكانلأنهالتدميرمن

فيوكذلك.بالأغنياءمحصورآولي!،العاتةمتناولفيكانحيث

مرفوضين.الفنهذافيالخاطىء،والتمثيلالتصنعكان،المسرح

كان،العامةوبالاحتفالاتالأمر،آخرفيبالأداءشمخوعندما

تلكلاالحقيقيةوالأشجارالصخورجانبإلىيتمركزواأنعليهم

.الكرتونأوالقماشعلىالمرسومة

مثلكانتإذا:الآتيهوأطرحهأنأريدالذيالثالثوالسؤال

المكتوبةبالديانات،التوحيديةبالدياناتتنحصرلاالاحتجاجاتهذه

الدنيويةوفي،الث!فهيةالثقافاتفيفقطتحدثولا،عامبشكل

المخرجالسؤالهذاإلىويضئم؟كذلكذلكيكونفلماذامنها،

العالمكانإذاماتساءلعندمابنجامينولترالناقدطرحهالذي

نفسهاالصورةفرضتعندماالتناقضهذانهايةشهدتدالحديث

الفرضئةوهذه.والتلفزيونوالفيلموالكاميراالمطبوعةبالصحافة

فياعتراضاتنواجهنزاللاولكنناأعتقد،ماعلىجزئيآصحيحة

القرنمطلعفيروسيافي،تجريديفنبشكلالصورصناعةموضوع

الانطباعيينبعدباريسوفي،ومالنكوفيتشكندسكيمعالعشرين

وكثيرينوروثكوبولوكمعالمتحدةالولاياتوفي،المتاخرين

مجزدإيجادمحاولةشكلالاعتراضاتهذهوتأخذ.سواهم
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الأشياء)1(.غيابفيطهارةأو،روحاني

البشريالجنسوضعمنتنتجالصورصثكلةأنرأييوفي

العالم.معلقائهفيالتمثيلباستعماليقومرمزتآحيوانآلكونه

نفسهاهيتشملالتياللغةهيالاستعمالهذافيالمحورثةوالقضتة

الإنسانليسالصور،فيأماللغةفيسواء،التمثيلولكن.تمثيلآ

أبدآليستحصانفكلمة.الإطلاقعلىالعملولاالشيءولا

هي!"التفاحةصورةأو"تفاحة"كلمةوليست،المركوبالحصان

في،يمكنكلتاهماوالصورةفالكلمة.تؤكلأنيمكنالتيالتقاحة

الخطأ)2(.إلىتقوداناأن،الواقع

منيدذ،وهو.جدليموضوعهوناقشتهالذيالموضوعإن

،خاصبنوعوالطالبان،الإسلامأن،التقسيميةالناحيةهذه

الخطأمن،الأقلعلى،السياقهذاففي.مشتركإرثفييشاركوننا

اليهودتة-الحضارةعنكليآاختلافآيختلفالإسلامأنالاعتقاد

0002(،وهيردسنتمز:الندنالمجزدإلىممرات،غولدنجونراجع1()

84بوك!،اوفرفيونيويوركفيالفضاء،،رجال9فلاملجاكوالمجلة

(1)002،14-51.

،إن:بركانليونارالفنيالناقدكتب،،الرخام"صوتعنوانهمقالفي)2(

اسميهما)وهوالإنانيالشكليمثلالذيالقديمالنحتاسترجاعقاعدة

اككر(:99917)بركانصوتأ،.الأشياءنمنحانهي(التصويريالتمثيل

يكلميريد؟مانعلمونحن"غائبةكينونةمناجاةفيالخيال5عنويتحدث

أكثرالحقيقةيمثلذلكمعولكه،يخبرناأنيمكنماعلىاستعارةبصورة

65(.2002:)سزاوكذبآخيالأتغدوبحيثالواقعمن
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ومن.القديمالعهدفيالمماثلةالجذورمنالكثيرلهإذالمسيحثة

آخرينالمسلميننعتبرأنأيضأالخطأمنأنه،أخرىنظروجهة

فيربما،هذهأيامناوفي.الثامنالقرنمنذأوروبافيتركزوالأنهم

ستةفعددهمفرنسافيأقا،مليونانألمانياوفيمسلممليونابريطانيا

ملايين.

منوتفضيلاتقيمألناأنتنكرلاالتشابهاتإلىوالإشارة

قدإننا،ذلكومع.فلاالطالبانأقابالسينماأتمتعفأنا.خصائصنا

عملآيرونأيضآوهمبربريكعملالبوذيةالماثيلتحطيمإلىننظر

المسلمونليس،الواقعوفي.نفسهاالتماثيلهذهوجودبربريآ

ولا،هذهال!نظربوجهةيأخذونأنفسهمالبوذيونكذلكبلوحدهم

وكما.طريقتهعلىالفكرئةالتطهرثةيمارسالزينفئةمنبعضيزال

أيضآ.الخاصةتقاليدنامنجزءآذلكيشكلرأينا،

بروتستانتيةإسكتلدنتةخلفتةمنكأب،الأقيبجانبيولنبدأ

زياراتيفي،كيف،أذكرفأنا،الجديدةإنكلتراخلفية،مشيخية

سيئة،نوعتةمنومعظمه،الدينيالفنبوفرةزؤعث،لبارشىالمبكرة

كذلكالأرثوذكسية)والكنائسالكاثوليكيةالكنائسيزينكانالذي

كمراهق،،كذلكوزؤعث(.بالأيقوناتالمغطاةالأيقونيةبفواصلها

بار!مى،فيالمادلينكنيسةفي،الفصحاحتفالاتفي،كنتعندما

ولو،التمئيلاتفهذه.الشوكإكليلوتقبيلالانخاءإلىدعيتعندما

يأبهيشعرالذيكذاكالاشمئزازماعرفيئأثارت،عبادةبلا

مسلم.
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التطقريةالآراءأنعلىوالعولمةالدنيويةدئتوقد.تغترنافقد

ومدينة.قلةإلآبموجبهاياخذيعدلموالدتيلعائلةكانتالتي

أيامنافي،تقدم،عاممئتيمنلأكثرالمسرححزمتالتيادنبورو

إنكلترافيوالتطهريون؟المسرحئةمهرجاناتهأكبرللعالم،هذه

المسرحيالتفيليرفضونكانواالذين،اميركافيواليهود،الجديدة

والمسرحالسينمازعماء،العالمفي،اليومهم،الفنئةالأنواعوكل

فيم!تمرةوالمقابرالكنيسيزاللاذلك)ومعالفنيالنشاطبنظام

(.سنواتلعذةالتطهريينمعالحالكانتكماالصور،رفض

في،كانتالتيوأميركا.أغنىأصبحتوالحياة،تغيرتفالأزمنة

ضئيلةثقافةذات(الفني)بالمعنىثقافئةصحراءعشر،الثامنالقرن

تصذر،العالمفيالأبرزالثقافةوسيلةاليوماصبحتالأداء،في

أدنى،بدرجةولو،يصحماوهذا.الأرضثةالكرةانحاءإلى)نتاجها

دارتالتيالمناقثماتمنعددعلىالثورةاظلعتحيثفرنسافي

الرسمومنالمسرحمنتتخلصأنفحاولتعشر،الثامنالقرنفي

جرىوكمابعد،ماوفي؟أرشقراطيةكنشاطاتإليهمانظرتاللذين

كليهما.لإنتاجهمابارزأمركزآفرنسااصبحت،المتحدةالولاياتفي

واللغة،معيننوعمنهوالذيالتمثيلأننلاحظأنوعلينا

كلليست،ولكن،الناصحياةفيأساسيئهو،النوعهذامن

الشك،مننوعآيثيربعضهالأن،الأزمنةكلفيأساسيةالأنواع

.باميانتماثيلبتدميرالمتطرفشكلهائرجمقدالشكوكوهذه

منأكثرربما،الأرضمنكبيرةمساحةاغطيأنحاولتلقد
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بينالتفاعللإيجازمحاولةأنويكنتلأنيصغيرةبمساحة،اللازم

فيهـايجابآ،سلبآ،الإسلاممشاركةإلىفاشير،والاسلامأوروبا

نأوبعد.والمسيحئةباليهوديةالشبيهةجذورهد!الى،القازةتلك

تلكإلىكبيرةبأعدادالمسلمونعاد،قرونلعذةمنبوذينكانوا

الطاقتينكلتاوفي.كمهاجرينبلكفاتحينعادواماولكنهم،القارة

الحياةفيالحافزكانوابالأمسالكثير.الثيءيقدمواأنعليهمكان

فهم،هذهأيامنافيأقا،نفسهالانبعاثعصرفي،والفكرئةالثقافية

لسذأوروباإليهاتحتاجالتيالعاملةالقوةمنمتصاعدآجزءآيشكلون

الماضيفيأمالحاضرفيوسواء.المتراجعسكانهاعددفيالنقص

تقتربآسيافيوحتى.الآخرينهمالمسلمونيعتبرأنيمكنلا

جزءوالمسلمون.واليهوثةالمسيحئةالتقاليدمنالإسلامئةالتقاليد

الأوروبي.المسرحمنمهم
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!5!5!!!5!!!5!5!!!

والمصادرالمراجح

كا!!)ولن!!"4991.0كهـ.ي!!اول؟*ء!3ءصلمهء*عش+كاةء"3ءح+ماءلم-،+أكر

ي!هيهم/هول4لم.?53حةكا!أ!:ء!4!س!كا!3أ،4عأ+لاعء57لأ؟أ.؟3ء!!

ا)!7ءأأ،1.5فى49.ءط،ءعهول3ء4)151!ا+:ا!هغ!+ء5?لا+5ولا+!ء+

ء+3،شاث!أ؟3أه،?3!ح،ول!)أ،خ."كاطلملم*.عي!لما"كل!الم.وللملمعي!ول"ءع"?!عله!35مما

يلم!4يم!!43*هحهءسيء3*؟7"أ(/)حلأ3"8.33/22-

ول11أ7ءأ"3./!ول4!!34ء53ه"ع.3991.لملمنمهآثم5!ماعلم/5لمما*:.اولير3كاءييلم*.

.*"،لممألم.*5+ح:ط!75م05

ول!احغول/07،ء!).8991.سأم!وا،يي."حءلمكالم"لل*.!4?م)هول4ةلالما+،كاء*.

ول+م!+أاول.5.5391هلم"شلمءي!اولكاكثا"+لم+.ألم5ش.لم".2ول4ء4ولء3073).

ح4،!ولأ!.

!!!مم!!ول"سا.09991*ى"+ءع"*."لمعك!!لم:4"يمء3ل!مال!عءكهـككل5ع"لمع9ء!أ*

"لمع،ءول!*.لمه!ون!م!ييعء*4حوللموللم.يم3*ءل!+!!حول:ء)،3ولرا.35ء7أ4لأ

55ء3!.

اء!اءد.*.9791.طهعى"3+هع*.ءطككللم"!?ولألمعلم*ماوا.)!لا+!ط:

كهح؟،3أوللأ7ح33ألأمآه*ل!حمم!مم!53!.53ء!

أ!،*4"،+أ+10.3يهـ.399عكلش+هح+هلمكلأول/ءء!لها+ء!.لمكا!+،ح:ء3148

اع؟+!حح"4أ+لا33ء7ل!؟أ.55ءعم

"ء3!ه!.7791.ع"3*فيشه!اء+?ي!!*./ه/؟+ولهحط.!!اه-+!ا"

ء"ء؟5ء!:74ولحث!ح؟5ءملاولأ35ء7لأ،أ!حم53.

/ء3!ه!".9891.ء"+4أ05لا4ء4ء"ء!،،ق:5لا3ءهح15ءولالا،ا!3،طء4ه،

،"ء38!كا5.!كرمح!ا!م*/هي!?9.*.ح3لموللم.ع66،3.

!"ء5!ه".499.1ول3كاة،+أءولول3ءح+هولء+4?همء-ء57)3،ءهلأ.+ا

5.كأ.للا+!5ة(ح.4)"3عسا!كل!علمهلمكماول"يي*أ?5.أءصآ+ء4:!ا)أ!.

!0)4أعحك!ا5."!34كا!!.،4+4*أ))أ؟-5ه+/ح.(ح2431"5.2ممه!!*:

ء!.يرءلمي!5سءلملم!لمه?3*ي!!اول.ءر!اول!*ء.ك!سا?11:45ءول+ول55ء3

ولاكلرألا،ء4.
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لأ،!لاء4ا/ع.32791-."3عءيما،ي!عول*ء!مء!كل"لمعألمعاول*ء!3?لمء/اا!يم

.*لم"ء،ع،يهـ/ء"!أ!فيلماا33،ول5.5."لأحول0)45.طهول04ول:ح5)اأ+5.

!3أ!!5"1391.5.7.كهـ3ح"أ،ءح(لاء3.اول+.!3ول0)44ول4ول.ك!لاأ)ا!لا+ء

451ء(ع"3طلم5ء!علمهاييم!9.عهم*ه:34!احولحع4وله.55ء3!97.551-

!!أ،!51ل!.كه.)339.ح5،"أح!ء3؟1،ءح3ولء3!ول4!حع51!ولهأع!اول3.

هـول*ه!*؟إ23ء!"اولاج*؟09-83111

31ءك!+أ!!.11ل!0512،علأ)م!ولأ"3،44!،!ولا.،ولا"حولا.سا"ءأولاح1.4ء،

"3ع!ك!المعيم/هع"لم!ء"!لمول:!"3لهاه"5"*نع.5عثهيىهءكل!ء+04+هط:

ا!ل!!وللأ*ء4!حولآه.ك!!

هـ3أولهيلا.699.1طيي*7ج!يء!معلمء!ص..!مأ!.ظ

؟؟!دهما.ل689.1عهعثم5?وليملمعء5+كاثكل.لم+!ااهوله*45"،!:

!ءولعلاأول.

!ق)ء!ع/ل.ح.8891."3عءع"لم3ع/ه5س.ول"،3:!يلم3نخاسأ/لم"ء!ءوللمه"مع

كهـ!+*.7ألمععءىلمماواثكل.لثاء*35عمم!:**ء35ك!!+لأأء37!أ+م؟3ء!.

ن!اء!3ار.ح.4991.س!ح43،3لأ4+!حهول،م51+أكهـولا!4لا3أ+،:3?،5

454!!ل!ه!*ءول.؟ء!هم!"،ولا.5.!ول+!ر1.431ء(ع"3لم3"!عط/ه

يطلم!أينملم+?5أ*.ساء41ح+:!3أ1).

لما!!كاء/ع.991لأ."3ء!ىءه3ءع*"!ء!كلأء+عحع:حع*5ع43"ك!اء!!"عشع5.

يم!ه5آ!4:!ا!حمم!للأح011

ول!/؟،ء+!س!.1؟79.ع"3*لمه!موللم+ه.!ع/ىإ"43ح.!+أ+?طلم*-5.ي!+!ا!*!

سا5ول4ه+:!1531،"كاأسا!!+.

ول!+5+،".ع.4981"3عهـ،55/ه"4ع"53ولءي*4"!ةللاور،ءك!ء"!أ*لما

315721.سأ5+04+:*أحول0)5.

اء؟"+،ح/ا.269.10كاه43*ء.لمعيم!*?*ش.ألم5عء+ءكالم*لم+هع"4

ي!لى.لملمطع!يهـ.5مأه+4هول:!!!كاول!!لا).

ح!34أ+أ/تم.09991!ىءه3عء!كل3امايم.همم!هم34:!)4ءك!*ء)).

أعثاحح،5ول+ء5لم089.1.5يم3ع!ي"+ه*!عك!-و+ح:"3ع!إء!لم+""لمع

ء.لمى"لمءحئ!حع.،وله3لملم-ههلم.525*حلا353:كاأ+ح!7.ول،)ا

حاهالأحلم.سا.2002ء4خلم،يع!ا.ن!!كا!/*.3،ء+!ع!أءع"لمهكي3!الم6-!ه

كاا05.ط5ول04ول.ح!5ء.

ء)"!؟5+هح05."499.1لاالاا3ا+أ!"ء3ء*كأولولاولولول)!514ح؟ولأ+3-ة

ولهأ؟!اء344،.+ا5.ك!.ول+!ل5أ.4ء()"3عسء!عسالمه7يهرألمكلحثاأ?5.لا

أءسأ4عول:))!3!.

!!أولا)حلا.).629ا*ماوايكلءثلملمعع/ي!إ،5ع"3!+أ،ءاول/ه*".ع!ءييلم

54لا؟+أ:؟38س!4؟+اول"كا!أ+لا35ء7!+أ.55ء3!

4!أول،)ء*.5791."3عوكاه43لم*ءلمعاولء.ءل!علميي،5.عهه3سأ4+هوله:

لا+،+8+ه.

4ح،03،5!ح.+.2002/لاء+ء،عء+خح.4ولول5أخ،ا؟ولء4ا!4،ولء+ا:ءعا

لا*53+!+)ول؟ء3"حولءأ؟خ55+!لااة35!لأشولحء4د!ء!.ء4!ول+ا

ول.!+!كااع،ول4!.اس!لا3أهلامممء(43)5،11.له.ع3!لم*!لم.ألميملم5ءألم++ع-

أء.عم5ع*عكا?3ع.!لامآ5:ول!ءثاءءمم.
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4ء7!أ+ول51!.8891.حهول4،5ولأ،ول5ولأع2ح!ول05اول507،عح4.4ء()4صأ

يسماهييءح.!عأل!محاء3ءلممكل:5هآاءش*أ"أ+فيء*م!اءيي5!ه!شإءلم"ا*("

"لم!ر.ماهءع!للا3ءاء4:!،?)5.

03ء!أغ-ع5557أاخ09991011!أ+ءاحأولسأأ"كاإ!*ه،3،713ع".

أ!نما)ح"ح.)41؟9.ح!3:!4!ول!ح45حول،43لاآهكا!عول+15+!؟!ولأول7+أ)كملا

3ه!.ول.اول5.،.لال!!لى5أ4ء،.)"3!ط!ي،علمهلمكهـاول*.?5أ*.ماأءء4ول:

!+ا01

4!!وكه.ل1.!499"+حلا+!!أء41434،عولهأآهول،حء،أ"حع،3.ح+ا.5.ك!

لا+!ر5أ(ح).4"3علم3ء"عطلمهاولكا5*.لم4ء5.ل!.أحعا4حول:3!أ011

4430!،ل.)؟499.ء"+3ي!!آه-)!!4+ولالا5.اول3..ك!ل*4أ؟ول).4ء(ء"7

44،ع/5/هيمول3لم.لكل?5.+.ساءأ4حول:!3أ011

!20لأ/*.91)3.?3*ك!يم5اما+:كهـ+كألم5+/ه"لم!ول50مماكل!.+?5أ*،

ء3؟+قي..!ح..3ءك!0،3هساول+04:"حه،؟!!أأطاول4لا.5

+ول!،،+ه.079.111ا+هول5"ح3ء!أ":5!ونع"3مح!كلهحييم،5للأ5!ااء

يلم.(ءا+ا?."ككلءألم.5+!عم.37أ!ول5طول.+سا4+ه+هتةء*ء44)ءآول!أ

لاأح0)3هول.

لا!ء"ا)سأ.افى95.!أعلملم3مأء*عككل.سأهول04ول:!ءكاةع.

س!،،،ء)8!"++.09991لا3ةأهأ)!ول+5،ول4ء"،ء5!حآها،اءعول4.ء*!طعءمأ

!كي!!ايم1-64234.

كاه!أول،.17،/699ف!أ!ول،+هع*هء7ع3ولكهحح!44،+أ!05حح.+ا!.،ء7حآ)4

.4ء()،ءيط،+.ل!اول51ثم.ع?ء3*،"+ءللايهـككل?ءثهيلكلكا!.عهه3

:لأءاءك!3ء!أ+لا35ء7لأ،أآهحهمأ)4أ+55.43ء!!

،345!*54!..53002+74،3،حآهلأ،3،+م:5ء،3ء5!حأول4"8آولأول.+!،3

،!عءه9أ7ولح،،"،ححهحآول+ء3ءحوله،ح5ءعلا،اولآه7أ?ولء)5برا،33

ل5"+31ح151"ءء.ح،!كا3أ4،ء.

الأء)+أع01.07مماء!7،"،أ+3،.!ول!4/+!!لما!.حيهـ.8691+هكأوللمء

5.لوإش.ساهول+04:ثاح4،،0!أأ*ول4لا.5

عأ3ح"ح!-ح،)!أ،،3.ول.9591.ه5+ما*شيمء*اثحناله"ك!ألح!م!لهي*ء3!-

علم9ءلم**!.!ح+ط4.3،ء!!اول:11+،!34لاولأء7ع5أ+33ء3!.

عأ5،)ء،مح.7591.ء؟43!+ط!"!.ه*هآ4!:ح)!3+ح04+ع3حك!.

مء!!مع،مل.0981.ث!3عحطهيهمول"ولء!ييهـ:5وللم،لم*أ?فيءاولككل!إع!"*ه

31027.سا5+4ه+:ول4ء+أ)ا!ول.

5!حاء.م،أ03طع().839.14أه،كأ+ع3آعإكاش*ه.آ"كأء54(،لمثموليهع:ءهءولع

كهـعكاه33لميمول93ح3ثهي!عكقحهلمكا!عاسكا"ء"!ركر!.محاءغ.3،!أ:5!هم.5!4

ح!3ء.!،ء.2!و2.ط!د4خ،خ؟أ4لاء،3،طء"ء3"ء،4.ولولء3خ4)أء43ولقهنهءولولء

لاه4.ول+ء4ع44أ3أهولهآ35أايأغح.!!"ءع8!أحول4،ء"،ح+هءآء3?ولآه

ثا3حاء!اا"ه+ولع،5?ءهءكا!!2002.

ح!3حء!"م.ح.2991.ول+ة)أ5أ45ح)5،ول!؟ة8لا!15)ءولأء!ه5ءولء74هه!5لأ

ح"أ!5ن!4وله؟ء4ط!35حا5.(ط،لهـهأول!!-).حمحك!ء4مح!4*"ص.م!،ول9.

س!ء،+!ك!ه!1501!.ل.2691.ك!?3،"ء5هول93.+!ممم?..ح!كا!+4!عا

الاا!:37!+34!لاولأ7ح35أ4لأ.53ء3!
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ح!عول!كا30)0.00.ل6691.!3،4*ءص!كلهءلمء!كلءط*ألميعلمل!04هآيم!ه4!:

!ا!ا)ءللاكاح

حءا)+ء،عس!.6391.كه!+حأ،3"لأعلما31،!+أ3+،5ءحلا)!أ!2،أ،+ه*ول4+43اه+4ا-

51+اول*5+"!!آأء!.4ثمح3.!ي!اعلم5هن!هفيما54يلمولعلمفي515*68-1718.

حاحاولح"مس!.6891.!ء"ول4لاا*لا*5أ!ولء"،+هآه+!)15.كهـ*!!امكل

ءيول،،3ءحأ*ع5ي!ع05شء!!اع"41-4.

ل!احاولحم1.51ي!4.83*اك!أهأ!أءء*لم!(77.5*لؤلم.ه*هآ34:!ا!ح)ء*ظا.

حح،"ح+م،ل1721911فىكهـ.82+ه،لأول/ءعيع*أ"ح.*ه.لمء2.لمشأح-+،ح

كا3أء45:!حكا!3أكاهع+لاأء7م3ألأ،!55ءم.

ل!أكااهول"67711.5-7881188.يم3ين!++هلم/هلم??يملم*.علم،*ءء3لململمه

لميلمع"5ثمء*!ءيي؟ع3.سا5ول4هول.

حء144ول"5!.)589.كهـح*هعلم+"53ءثكلشح!المينالم!لمهكلغا+هلماء!3ولء+عإء4-لم

"ثيكلأ.2107:ع"33-*!3ء*ع،ءلمك!اكأ.عح*!لمءط+!ح3أ:ء48أ)5!4.لأ

احو+حآم.سآ.!791).+هع"3/هع*ءلمه3!!*ه*?!اءطيهـء"،:9؟لم!3!"3

عر4عهيه!ءهلم*علم/ء؟لمع.ع3*عحلا*ح35ك!م:*ءلااك!353لأ+أ3ء7لأ،أفى!ذء!5.

ل!)أءك!لم+.03)؟07."!+لملمأ5*ءكرأ5عشىل!.*عوللم.عءىلم73صاةمق.

حكا!34أاء!4:كهـاول34!+!ااأوللا35ء7لأ؟أ5ء!ح.فى

ح)أءمما"+.!.)979.يامايه!.حء"؟اح"نمى+ءثم?3أ*.*أ"ع?!لافىاول4ما

ج!54:ح5هيي3،أعر(!عيه5!ع!يملا5*3هشءلمء*4حوللموللم"3لمه!+م!ا!مءككل.

33أولحء؟5ول:عأم+حء،ه+لا+أ7ح3كها+!مء55.

ح400،لال.8391."3عههلمعل!عءييإ*علمء"آع"3لم؟.!هم!أء"يمع!ءثم*أ

ول!.ع?3؟+!حأ!ء"4:!حكا!3أكاهحا+لا7ح35أ3لأ!.55ء!

ح400الأ.ل.7991-لح!اه.لمء،*ع!ج3ءج!لم*ء:ككل!قء.لمءكا*هحعح!ءهما."+4

لم5!اء!لم3لمثلاع!ء!ء"ئمءعلمع3لم3حألم5*"!ع!.!حءل!ي!3!ول"(أ+.ه!رهآ43:

!ا!ءظ*ء011

ح400لأار.)839.ه!40ء!أ4هعى.سا5+04+:ء7م53.

ام!كاة!ح.4991.0ل!+45!ع!ه3ء*ه+أح"،ءأ+!)415!!آهء"33أول!ه"5

أ+ءه5)1اول،.+ا5.ك!.وللألأ،)3أ1.4ء(ع"3لم+"!عطلمء+ألمدكاول?5.*.

أءسا4حاول:3!))أ.

ولح!6)ءام/4!.)779.ل!"5ولأيم!ء3!ط!ونء5*ءشه"يمما"لماع4شءه"4ماءا*يم.5

"لمك!ا(/مم!?!!+دكايه!لم!*لم"*ع.!!3أ7:5هلا45ول.

ل!ألاخأ"!م"4!.)499.ءث!+3هيمأ!اأث!؟5+هآه"مول3ا+أثهأ!هول.اول3..مما

ل!لألأ113أ(ح4.)"3عط/5"ع/لأإكلماول*.ءه5*..سآأح4+ح:!3))أ.

ل!7،،؟بأول5!ل!)1،،+حح.969.1ءط3ع3لم4ءلمي!!ه53لل"حولكخ!9ه*للك!

ء!3كا!سمةلم.ح34،7.4أ4.

أ)1!ي!"لا!5991.3.4*مايا4ك!اع"لم"4،اوللمه:*هن!"لم*هء*هحاع"*!في

ككل4ه!لم.ألم5ءأ*"لمع7ةول!ه+لهء،.ع5+04ول:!+ولفى5.

اأ*!ا"وله؟ا.!1002يهـ.؟"3لمكاح4كا!3لم*ء*ء*ه،54ءىع!ييءلمأي*أ

كهـ*4!هي"ولي/05*ءكاء"كهـ.ه*هآع4؟ه*هآ34لأ+أء7ع3أ،لأء؟ء!5.

ول!5نهـ)ول.3ح.ي!.4291."ك!95ء؟*؟"ا!+ه،كلأوللمهلمء!صم!4ءول.ءيم!3

4جكا!قء،4"ول!:ي!!+434لاولأ7ح35أ+53ء3!.
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قىفهـ)؟4ول3،ح.11.)279.ام3ع"عء+ءدكلأما!علمه"لمع"يملمعل!ا3+يمح.+ك!لأللاء

353.كلا

!ي،5)ول"كاءل!.4591.يم3!*لآلثاشولعىءطل!ء.4*ء؟لم"..ح،!كا3ةء!4:

ح!+؟3أء!4لاولأ337ءألأ؟3!ح35.

11حء؟لأ!3حاعهـ.22".3ءسال!لاهعهءغول75لما3ء!!)ح5كاأسأء+4أ3(7*-حا

ممواكوء5حاءغأ)5.ا+!.كالأءاا3ء!3ء4+،ح.7-0كااء*أولء"!سأيعع?ولعكلا!

ي!حا3ءهيمحاكلأ!أءإ،صلأفىهمنيالم4عكر.*ءا+ء*ه!ل!أح03

اي!"+ءكاما.ح9791741911.ع"3عكأولك!أء34الم/ه"أعكاهالمء5/هلمعولش..

اا+3!+ه*كه"+ه:ء!،ولولأول.

ااأا+ءاط+4!4".4991.ث!+،ءه+ع"+ء+!آه+ءل!"4)4:30ء+)!7ءأ

ح53!كاهلا5،،اولح3ولا!3ولءح.ء43اول.3.!لا+!ل5أ).4ء(ع"3سء"عصأ/ه

اولإكما*أ?5*..أءسأ+ء4ة3!أ)ا.

5؟هولط،+ل!4.س!05991ككل!"*!أء!67كالممكلمأ4ء*عكل."لم.078-+!ح

كا3أء!4:س!!كا!شء،4+لاأ357ءأ3لأ!35ء3.

!ي40!ء5"."ة+4للا"أ،ءثاهول3ء،!.7.3891"هءا+"لم!+ط3ء"حءيء

ككلءع"لمهك!فيشلمهكاع.ج?3ولهسأ:+04لا!."+هللا،ح

اا*هة"4!!.05!2ع3عح.!م!اء"أعكه!لم:"3!"ء!يايع/هيمآع9لمماح.ش

ول?/ل!*همم!مما*!3هـعء4.ثمع413ع3لململم-هه5هه.*ءلأ:ولء7،11ح)!7

ةوللأ7ح35ة4لأع.35ء3

كااول+1132)539.ء"3!+4!/ه!"لمءع!اهيهـ:ءكلءع33+هع"4+4ك!اء

عه3!ق!حع/ه4كاه3سأه"عل!؟!!ول5.!.ر.ول!كاء+ع.ساهول04+:ساول2،ح.

لأ،ح4لا!*،!.،،ول74أء"ء!ول،!.05991طءولعووكأمم!أ4"3؟يمء4لم"5؟أمم!ءا

في*4ءر7ضأ.لم!43أ47:3أ05ولولءول7ء!أع!303ء.

لى434،ءولأسأ..4+!!عا+5،،5ل..0002ل!لمءكاط*اع!لم55لم:كلأ!ي"+يهـع!ا"5

"عآل!اع*عكه!لمءككليعكا!آ.ساه+04+:*ء4ك!،أ5+.

ول+!ر5"ا.5.!1.4ء(499.1ع"3لم5ء!عط/هكراول5+.لم?3.+.أءما+ء4:.ا)+!

!ا،ك!"ء!كا!لى.،01أ-ول!34+كاأ،،!)ةاول..2002ءطير!المإكاءفي!علمع*ماوا،لم:

يهيملم!3"يم*يم،!آء+محا"لمصلايييم،.ع،3أ3:ح،))أ+!34.

،اء"ءك!ح.1991178911.طيع*"هـألميءلهاععي!.51امايي:ء55أصءعكلي!*ول،!

ع3لم!ة5*ثيء3!*!ح.3؟3أ5:لأء3حولأ01

لمهـا0530!7!لم!أ،ع103ي!.59عسأما!اه!لم3لمعما4فا(كا!رءغ!.عكاأع!م:5!ط

!خحهلا7ء+يم.

ك!"550!6ل!ا!7!،م7991.3.سأ"ع!5لمع!4ي3لمكصممكل!.!!3أ5:)3!+*،ش5ول

،لهـا0330،لهـ)،31،7ع.2!ه2.طع53*ىءع!ا*كاءولي3+44"لمول".!،أع3:

3!*+!)عأهول.

"3ء!48*ءمأ.ل!-.ح1002.ع"3*ءشهلم*.ع!3يعلم.+4ح.ءول"ه)5

ء7ءسأ!ول،"."!+4يلاث!ه5حول-أعول!ول"ك!.2هه1.!!عولحءا!-حا+!"ولح:

وللاه7احا5ءء3!ء"ءح4أ؟ء7"أ4حأ؟ولغ،5،ءع!5خ"ءأ3.اول".7ءساح4ول"

ك!.أول-ولء3"ه،+ا!ول4ول4ح.)0؟"أ*ء4ء*ولء4ولسأ*ما!ا،!يء7!عممكل

ء4يي4مح!?صا!:*!فى!يفيلم،ءشيهعل!لم!كلغلم3.!!نم3:سا!!هءول+ء+،!-

فأ+ه3آ!؟ول!أ5ح.
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ساخ7أ-!735ح+؟،)اس!.1391.ط/?!!عي*كا!ولك!!4*!ع+ع*3.طءفي.!!أ!5:

7!أ5ه++حول7ء!أما!ع50ء.

ساأللاح.5.!591لأ.ثا+ح30)ح،+أآه"!عل!ول!ء"35ول35مأ،ولح.3هـث!عء5"يي33.

أللاءصا"5.!829.1ع"3لم!كاول*.لميي!اهءكؤء/هولع.عهه3ل!ءلأ3هك!ع4+4

لاهول04+:*.*.لاه+ه+.

ساللاحأ5،!.3991.*ماي)ء!كل"لميم.)!عممثاههآ*4!:هه3*4!لاولأء37!أ؟لأ

!3ء!؟.

أل!ءسا51ا.!4+،313?ء!ول"ح05)43ء(.2991ل!يط3ك!)!+لمكاثاءكا!.عءه3

ول3:3ءاكوء،ءول3ول.4

+اسا!"حلمول.م1002.،ولء"8أ+!"3"355م.!ءأ،ولولا.ع!"ءولأساول4ول4

ل..صا*ح15+ه1)كحهء(ع"3لمء!ي.!عاولهكاا.!ا3سأ+04+هت"هول4.ء"4ءا

-2?ةصا.؟ا!43!.ط4991.ء"+!!ء)لأعآه15+!اأولث!!هأول"3أ).ءعلا،،عء6

ا+3-.ك!ر4سول3أ1.4ء(يم3عطء!عس/هولاول9لم.يكل?3*..أءساء4ول:!3أ)).

لأطولحث!"ل.5691.?ك!.*!ا*!مي!"لمعء+كاي!كا9!03هبم!هآ34:ا!،حمم!*ء)ا.

7ءحهأ+!اك!ح.10027.هك!ن!ش/ه"آعول!ءه3+ءعلم+ه*هح!:ثهمهح-

ث!كا*?.ث!4ككل"ك!(حه*يكل!ح!00،04-0559حة+؟3أكاهء:ح!+؟3أ!4ح

35?،أ+لاألألح؟3ء3!.

ال!اححهأ+!/كاح.2.27!لأ*ك!حا،"!أ+هء"33!!،ط51ء!ول:ث!ل!هء"،

15!7ع،،م4حولآ)ء)4ء،"ءح!ع5)ة+أ،!+ءح5وللأ+ه.ك!!لم4ثالميع3!يهيلملم

.45-71771

الااحغ7ء4لأ!ح.)299.!للاعلم!*أ*44!اي/4لم!7.ء!صلمأ+3+هلم.

)ا!+3ه+*545"ث!:!ح!ولولأ،ا0

4"!7لما.ك).84؟ع"3وله"3لم+ء5لم*ءع+هلم""زر5+?!"لمع.لم3ءج5لم

05ىيعء3.طءألىءول:!3أ011

الأ!اء5)ول/لا.)899.به!يءهءلا:يهـ3يمه+كنا+ءلم+.سا5ول04ول:اول!ء،+أ1)!+.

!يلالأمماع5/7،أ.ح.0002"3عء!!احلم43/ي!ول/ه4*ا*ءأ+ء"ح!اول9لم075-1

لمو9:74كم*334/ه45+.+ه!م!ء43"،وللم4.5*ء*4!!ح؟+شء!4:

ح!!كا3أء،4لا+أ35ء7لأ،أ!؟ء!كه.

أ+!7/ول.5).039المهلمكلأع30ممهم!مح!اكاممه4.ع!"ه7ا)?،+ه:3ءأ!اءسالاءه03

31!4!7.للا.9991ول7،كا73هي53كل"*ج*ي!!ألم!*!*.ع"لمع!4لمه-كلنهاء

ح5لمكمىلاءل!35عمما:ح5)ول!كاأ!لاولأ7ح35ألأ،!3ء55.

7ءولهح!)،يلا.*.7891."7ع4كاه3أءولهمما*.لم!ي!."ر!لمسأ."!يلم+كنا+ءلم+:

يهـهع*ع+ه"3لم!+.ع!4أ"م4!ا:!أث!ه)حأوللا5!ء7+أمهولولءع5الا!أ+!7

.53ء3!

2،أ)4ء7،ف!أ!.7791."3عءوللمءلم/هل!ء43*ألمعول"!ص.لم.ك!أما!+!ء*ل!

:ولء7،11ءا!3أ+لا35!ء1لأ،أم3ح.53

ول5+"،أ!+ء،ول.5861.يلميهي!-2لم6!!ول3.ح.ح5*5+.سأ5+04+:حأ))لا،ه*ء03

*!مم!ه؟?،ول،يلا.!./!ول234لأاأهليا.ء2/).3.)799.ي!4كه،ه+5آء4ولح!3أ5ول

ول(ول؟اأ+).ا*?ما/+،!لمعء.هـضءلم+لاأءح/351ث!4ءول"07).71-61.81.

لأالأ*،08*.أو64.+كا!في5*4-كاهء!ه!+لمكا(ء.لم9ولماعأ50ككلأ!ا"لم"4ع

ياهه3!لاع*"،!ه33كا!يكل5ولي3.هـ!14أ+5ء3:ر.3011ول333.
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ه!!أ!حول"!.!.ح.)179.يلم3ءي!5ولش5علم/ه5يهيء"علم:"3ع5!ألم!"ءلم"ك!،

*هء5أ+ىح+ء"53*ه!ه!"7؟/ه+"لم9ءلمثمء؟ه3!"ء"لم.لمهههآمموه4!:-3،اح

ولح4+ه35ء3!.

ح!ححلأ"!.05991ع3"ء*5ل!هلم.*هكلا!ا3أحضلم2."فى5*.ح!!كا3أ4،ء،7!:

ولا+!3ء3؟.

3!+أ،!ع"ح.ا64!.ء"4"هك!ء40304لاأ،ح430ءه)ء7ء4ه+ءه؟+ح!5ء4

هآ!حح3ه40!ولح17،ح11:5*ء!*هاح4لا+5الاأول44ءلا.ءط"!فيك!!!1)5"

55-؟05

!أء!ولولخ،9391.11.ء"هي!لي*ع4ء!كلء"حمحا!يءيياع!3،ول3.!.ولأ!)ا.

ساهولأ،هول:!ا+ء)كألاولاسول.

عر!م42ول3981عةءلمول"ج!كا!93يميمعلم"ج.كيملموللها!223.ع!كا3ء!ا.+أ

!+8891.11.1.30.!ع?!ه1/ا""ءع53*ل!ه!ء*لم"/*5:3كالم4!عإ؟*ث!لم!

+ء7ألمثهمع+هلمكلخاول/هع"لمعول4*ءع*"+!لم.64-ولم57لم.!ح:ح"4+كا!

كا!!ح3أء،4ا+لا37!حلا،أ.؟3ءمع

"!"،لى.ح4ا*.1002.!يإ5ءولول!ع?43ككلأ5أ5اماث!.أءساء4ول.

أء"!ولول4ر..+836.1كلهى*لمككله.3علمحىء+ء5-ل!،.+ءعء*ء3ع،عووعح+ء33

ع*"55ى."ع!يأ!!غ5*)ع4!هك!اما5ىيكأ"عء*!ءلم*،ط3اكمعالم"ءكهـلمع"

ء*3مم!ج!أيوويمك!م!،يمصلمفيصء"5يملم45ولي!لم33ك!نم!"ع،يم.كل!اءاع*ىإء*

!!أعكم.

كاطه""م.6991.يم*م.يم!.لمأ*5ن!.لو(.طهول4هول:ي!!37أ))!35ء3.

"40ءول"ح.5891.يهـ!*!كل!55،/هاولألم4عاككلعلم+عهع40.ي!34*هول45-
لما5؟3":محول"لاأول.

40"اول5هول089.1.7ءمأ"*ن!يءعنم*هعلملمم!ياءيم..315!م

لا"ولاع،+!ول/4.9691.3كمأ++هلملمه4يمععكهيل!ح.43ء.ك!.5.7اء35ول.

ول442ءول.4،7أ05ول.

ث!!أ1.54فى87.هش*يمءلمكألمثم.لاءمم!3كا"ة!!+ث!،ءهول.

"4+!ك!35!ح،!أ0،1ء"+هآ(أ+ه)،ول.ي!53!يوللمهلم+هح.اء.!ره.4!هم

3!لأولء3،ر.ء؟!ا10؟69.هاكلأ+ي30يم4!أكأيء.5+ول)هول3ح.

113ء3لملا.ول)699يم"3!ج"!نى!يملم:4ع،ء3*م!ألمج"ككلء!قمصلح!*أ

*يء!.".!:لأءاح!امحأ+لا33ء7لأ،أآهأ)!ح!أ+هآ.53ء3!

3ءول!.2002.!اما*.*!هـيي5أيمحماك!.اوللاول4ء":!?مما.

،33ء3لم.آ.2002ء"+7أهءحآه!+)كا!:حء0503"ءةءه"ه51"؟ح؟430ولأ

ء5ء3"+،ا؟4الأ.اعن!5مهيهـ*مالمن!حء3"ء*هحنمء!اي!أ!55"08-65.

503،?فهـا.ل.36991.7ث!"أ43+!7أ5أ+هأول1،7ءنهء+3"حأ+!أ،3وله!لأ.؟"8

ولا.++ء3!!ولول4+،.7لأ4لأ)45ء(كأكم+ه.*.*ءح04!لم*حلأ3كا!ه

ول!4سآهول4هول:"هوللأء!4ء.

5"،وله،+ح.".97891عممثايههجلمد!اءأمما/ه*م!يلم*أيم"اماكنى!لا.!يم"4

حط+34أ/ء،4:!الأي!4!4374أ+لأ35ء7أ4لأ.35ء3!

3+أ؟3،وله.!ح().6291.4*ه+ء5*هع"4ئ+4"يلمه5.ءع!ش-+!ح

طأع"ء743ول:اا434+!+لاألأ،331ء7كدءكا!.

023

http://www.al-maktabeh.com



45+كه،5.+1853.100161!طءكل!ل.لم!3ءل!هءع!.3+!3،.45!.كم،+أ

ساهول4+ه.

/ء35،!3ء+.ولأم!2.*ع!3المعآيهمكونءه!عغ+ء!هعلمألمغثم:ء4ول-+هح

علمغلم!4*كرء.ككلء+هلملمه3!عأ:5غ؟أ*هح5ء7،4!ع؟ولممرأنأ!54054ءلا4ء

3أحءول4أ4!ولح5.

.ء42ءأ+.*3102.ء3،2،+ول3اول!+)ولولء4?ءول!3!ولح.ء+،،+ء)اكلاول

".ساح!ء7ولك!.7ث!هء5ول-3أ،ولول+،4ح."أول)04ء4ء*ولء4ولسا*م!يا،

*عع!اء3ع،عييع4مم!7،م!يع!عا:!ع4!؟!ااع.يفيلميم+!!اش:5+4!!صأ!-ولءه

+ءول،أ؟ة+هة3آول؟ةأكمح.

+5!-الم!.0002."يولفي*ء?3ملأ!؟ك!لم؟".!5)ه!+!.

31ء!53+،.ح4ول514،أح،يلا.08991.5م!ه!مماح.!همقايا5!ي.لمء،4+ه!

كاثمأساوله:!ولول،؟ة4هأح3الاح5ح!ه،أءط.5

41ء+3ء7لى.5991.عح4عكاماك!لموللمع3أءلملمكهـءك!"5ع؟"43،?وععي.3،!أ5.

7ء+حم،).4991.*؟،لا3!)!+4"?"+ءأ!1ء5أءول5ءحأول!ا-ولول4!الا5.اول

3..ك!لماس!ا5ةح(4)ع"3لم5ء!عط/هك!اول5ث!.ا"ه3.ثم.أءط:ولء4!اعا.ا

7ا،!!ءلاة.49917.ا؟!؟لالمااأ1!+-)4:-اهولء"،5أحه)4لا؟،354آه

ول!)،4ول-3.ولء+ه*اول.3.ولول+!ل3ة).4ء(ع"3لم5ء"عطلمه*ألميولاول

"ء5*.ساأحء4ول:!أ!اا.

ااح،"ء!طا.للا.7191يهسأ:45ك!*جى3ءلمأيه.ك!ألمءلمف!7عيمأيي3ءما

ءه!ألماك!ءلم?يعمااول،لم035-لم75ره.7!34أ4.

"5ء+أ،لالا.9891.0+لمءي/يمءألمءحكم:ثمج"ء،.ع"3ع،كهـ!اهحلمه!"(
كاه43كاه3محا.ما5+04ول:"أ،4ء)-*4لألأء5.

أء؟35ءا)!لالا،ولا-7491."3ع!ملمهاول-!ا3ء/ل!وللأفىثىلم.ء*ل!لأهك!!4+،

ط5ول4هول:ولح!4ء*أء!عح3؟.

للا!ءهولا+.(178117471.هاكأول+/ه"لألم!*ءه!ي+لمه!مء"!ع!ا3"إعالم

لم5يملمعع!ولح/ه"لمع3ثأيلم(يهمءلمحعي"+ولح.4".ح.ي!2ءا.؟،أماوله4وله:

*7ءحح5!أ+،+.عءول

*!،؟ا*.قى.701991!األم-يي"حك!!+عهحم!اول+ييملم.سا5ول4هول:"5ول؟-

اءء!4.

ا+4،لهـ)حأ*.ح.4991!أما!كل"4!:كجل!اي!أ!5+أ*فالمم!،!كلءشء!مالرع

كاشه؟لمالمكلأ"+ءلم!4-لم2هه.ط4+ه+ه:3!أ3أ"3كهح)00"؟4"+هح.

31"!أمطا.74991.0لما5حأولأءأ+،)13.ولأ،"3+ا.3.ك!ر4لالألأ5أع().4

"3عطء!عسلمهاوللميكايي.?!*..سأأعء4ول:!3أ)1.

ا!لأ"،3.ت8191.هى5جع!3*أج"لم3يهيعلمء.؟لم.+للايييمح)1143:*ه

عهول+8+،.

3،)+،.وللا.1002.ول!"+3ءء؟كا!ء+؟أهول3هول157ء.ك!حري!لمء3لمه+ش02كض:

يء43"حي4"*.*ء+ص3/ءء3مالم5."الم*ا4*.ح4.لى.سأ.للا!3ولء03

لأ3!3حول،ء3ك!3:لأكهلاء،!3حلااولأ؟3ء47لأ.55ء3!

،2ول4اول،.699.111كالميلمي!يهـءعشلم!مامم!لمعول!.إع3"،"اول43!أ:3ل!أ!05-ول

ولءولء7!أء303!سا.
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الفهرس

المقذمة

تمهيد
سابقةمقابلات:الأولالفصل

الجنوبيالهجوم

المتوشطةالطريق

الشماليالمدخل

الثلاثةالثقافيالتأثيرروافد

التجارةوكالة

الميم

اليومأوروبافيالهجرة

العرقيالتطهيز،المزةالأيقونات:الثانيالفصل

لأيقوناتا

العرقيالتطهير

السياسيةوالعلومالدين

وايإرهابالإصلام:الثاكالفصل

الباميان،الطالبان:الرابعالفصل

المسلمونالآخرون+المتحدةوالولايات

والمصادرالمراجع

660/16002والطباعةللنرعويدات
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